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Przywódcy Centrolewu prze 
CHARAKTERYSTYKA AKTU OSKARŻENIA 

Akt oskarżenia przeciwko przywód- 

com Centrolewu zawiera 95 arkuszy i 

skutkiem tego możemy go tutaj tylko 

omówić i scharakteryzować, bez po- 

dawania w całości. Według aktu oskar 

żenia odpowiadają z wolności: Hersz 

vel Herman Liberman lat 61; Norbert 

Barłicki łat 50; Stanisław Dubois lat 

30; Mieczysław Mastek lat 38; Adam 

Pragier lat 43; Adam Ciołkosz lat 29; 

Władysław Kiernik I, 51; Wincenty Wi 

tos L. 56; Kazimierz Bagiński I. 40; Jó- 

zet Putek 1. 33, Adoli Sawicki I. 33, za 
to, že 2 

„Ww Okresie czasu od 1928 roku 
do 9 września 1930 r. po wzajemnem 

porozumieniu i działając Świadomie 

przygotowali zamach, którego celem 

biyło usunięcie przemocą sprawującego 
w Polsce władzę Rządu i zastąpienie 
członków jego przez iune osoby, wszak 

że bez zmiany zasadniczego ustroju 
państwowego". 

Jako środki do tego celu, akt oskar 

żenia wymienia: wytwarzanie w ma- 

sach nastrojów rewolucyjnych przez 

wzywanie do nieposłuszeństwa władzy, 

niepłacenia podatków, przez wyszydza 

nie, ośmieszanie Rządu, jak również 

szkolenie i uzbrajanie kadr rewolucyj- 

itych i organizowanie zbrojnego mar- 

szu na Warszawę, którego echem w 

dniu 14 września 1930 r. były krwawe 

wystąpienia w 22 miastach polskich. 

Wrześniowe wystąpienia te jednak 

miały miejsce już po aresztowaniu po- 

słów i załamaniu przez te aresztowania 

organizowanej przez Centrolew akcji 

rewolucyjnej w wiekszej skali. 

Dła charakterystyki, w jaki sposób 

Centrolew organizował poniżanie i dys- 

kredytowanie Rządu w masach, akt 

oskarżenia cytuje szereg ustępów ze 

skenfiskowanych w swoim czasie or- 

ganow Centrolewu, jak „Pobudka“, 

„Robotnik“, „„Gios Kobiet“, „Chtopska 

Prawda“, „Naprzód, „Wola Ludu“, 

„Piast“, „Chtopski sztandar“, „Wyzwo 

lenie”, „Gazeta Chtopska“. Były to 

wszystko organy legalne, lecz prócz 

nich Centrolew wydawał prasę nielegal 

ną: „Biuletyn informacyjny", wydawa- 

ny z notatką „Miejsce postoju..." po- 

czem następowała data i wezwanie: 

„Skąd wziąłeś, nie mów, powiel na 

maszynie i puść dalej". Zarówno w tej 

prasie legalnej, jak i w nielegalnej, re- 

prezentującej wszystkie stronnictwa 

wchodzące w skład Centrolewu wzy- 

wano najwyraźniej i najkonkretniej do 

rewolucji socjalnej i obalenia Rządu. 

Setki cytat twierdzą o tem niezbicie. 

Pozwolimy sobie tutaj zwrócić uwa 

gę, że w społeczeństwie rozpowszech- 

hione jest przekonanie, że za frazesem 

rewolucyjnym naszych lewicowców nie 

zawsze idzie czyn rewolucyjny. Prze- 

konanie to nie powinno jednak wpły- 

wać na wymiar sprawiedliwości. Sko- 

ro poseł stronnictwa wzywa na wiecu 

podmiejskim, iub wiejskim lud do re- 

wolucji, to bardzo duży procent tego 

ludu wierzy, że słowa jego są szczere. 

Nie można zapoznawać niebezpieczeń- 

stwa rewolucyjnego frazesu! Rzecz in- 

„na, że zestawienie tego, co oskarżeni 

mówili na wiecach z tem, co oświad- 

czyli na badaniu u sędziego śledczego, 

wykazuje całą małoduszność, całą ma- 
łość tych ludzi. 

Więc naprzykład według aktu ;0- 
skarżenia popartego ogromną ilością 
Świadków, [taki naprzykład Norbert 

Barlicki oświadcza na wiecach, że 
„Piłsudski powinien wisieć na strycz- 

ku, że on, Barlicki życzy Jaśnie wiel- 
możnemu panu Piłsudskiemu, ażeby 

go jasny piorun trzasł*, oświadcza, 

że „legjony to bzdury”, że „Do wal- 
ki o władzę należy iść z bombami”, 

że „urządzimy krwawą rozprawę" nie- 

tylko temu półobłąkanemu tyranowi i 

jego ministrom, lecz ich rodzicom, żo- 

nom, dzieciom, kochankom*, — a ten 

sam Norbert Barlicki u sędziego śled- 

czego oświadcza dosłownie co nastę- 

puje: „Jeżeli w przemówieniach swo- 

ich używał czasami słów, że walka 

przenosi się na ulicę, to miał na my- 

śli, iż społeczeństwo zaczyna intere- 
sować się położeniem kraju*. 

Wogóle należy uznać za zasadę, 

że im kto więcej wrzeszczał i wymyž 

ślał na wiecach, im więcej groził re- 

wolucją, stryczkami i latarniami, tem 

większym okazał się barankiem przy 

składaniu zeznań u sędziego śledcze- 

go. Taki odrażający przykład braku 

godności osobistej, jaki widzieliśmy 

w wypadku posła Barlickiego, zoba- 

czymy także u innych: 

Poseł Stanisław Dubois w dniu 7 

listopada 1928 roku na wiecu w Bia- 

łymstoku oświadcza, że „proleterjat 

obchodzi swe święto w dniu 7 listo- 

pada, a burżuazja 11 listopada", że 

„jak będzie potrzeba to P. P. S. wy- 

stąpi jak lawina i wszelkie zakusy rzą- 

du Piłsudskiego zniesie z powierzchni 

ziemi*, W dniu 1 listopada 1929 r. 
poseł Dubois roznamiętnia tak tłum, 

iż gdy woła „precz z Piłsudskim, 

precz ze zdrajcą”, to tłum woła 

„Śmierć zdrajcom*, Tak samo w dniu 

10 listopada 1929 r. poseł Dubois 
swoim niesłychanym przemówieniem 

doprowadza tłum, że powstają okrzy- 
ki „rozpłatać mu brzuch, bić glinę, 

oni piją naszą krew*. Po tych wszy- 

stkich krwawych i demonicznych prze- 

mówieniach poseł Dubois płaszczy się 

u sędziego śledczego i przyznaje się 
do przewinienia, że „być może* „mógł 

mówić, że Marszałek Piłsudski odstą- 

pił od linji wytkniętej przez Okrzeję 
i Mireckiego*. 

Poseł Pragier na zeznaniu u sę- 

dziego śledczego przedstawił swą 
działalność, jako omal, że nie filorzą- 

dową. Mianowicie wytłumaczył: „Je- 
żeli kiedykolwiek przemawiał na ze- 

braniach w kwestji 562 miljonów to 
podnosił, że miało miejsce nie kra- 
dzież, ale przekroczenie budżetu*, 

Teraz zacytujemy in extenso ze- 
znanie jednego z bohaterów brzeskich, 

mad którymi tylu ludzi się rozczulało. 

Mianowicie Adolf Sawicki oświadcza 
co następuje: „Zaraz po wejściu do 

Sejmu proponował pułkownikowi Sław- 
kowi przyjęcie go do klubu B.B.W.R. 
Ponieważ nie otrzymał odpowiedzi 
wstąpił do klubu stronnictwa chtop- 
skiego. Na krótko przed rozwiązaniem 
Sejmu proponował wojewodzie Koś- 
ciałkowskiemu współpracę z Rządem. 

Był w tej sprawie u referenta Wy- 
sockiego. Politykę prowadził rady- 

kalną, lecz do Rządu ustosunkowywał 

się życzliwie", „ 

Ten „życzliwy stosunek" do Rządu 
nie przeszkodził temu indywiduum wo- 
łać w dniuj5 czerwca 1930 r. w Knyszy- 
nie; że „nasza sprawiedliwość w wid- 
łach, ; kosie „i domowej wojnie, że 
„nie należy płacić podatków i dawać 

rekruta, a wówczas będzie sprawied- 
liwość", że „najwyższy czas by chło- 
pi wzięli za kosy i widły i obalili 
obecny rząd”, że „poczynając od sta- 
rostów do ministrów wszyscy są zło- 
dziejami", „tych, którzy rządzą trze- 
ba wieszać na latarniach i stawiać 
pod šciankę“. 

W podobnie małodusznym, odra- 
żającym świetle rysują się nam na 
tle aktu oskarżenia i inni bohaterowi 
ludowi. Jedynie Witos i Kiernik w 
zeznaniach przed sędzią śledczym nie' 
wykazują płaczliwo-przepraszających 
nastrojów i wreszcie jeden jedyny Ba- 
giński odważnie przyznaje się do wi- 

ny, dyktując zeznanie: „Centrolew u- 

ważał za swój obowiązek być przy- 

gotowanym do objęcia rządów, gdy 

Rząd sprawujący władzę sam ustąpi, 

lub zostanie obalony”. 

Wszyscy inni posłowie Centrolewu 

twierdzą, iż zamiary ich ograniczały 

się do obałen'a Rządu w sposób le- 

galny. Czemu tego nie uczynili w 

Sejmie, w którym opozycja posiadała 

większość, i w którym do uchwalenia 

wotum nieufności mieli dziesiątki oka- 

zyj, tego nam akt oskarżenia nie po- 

wtarza. Natomiast akt oskarżenia 

stwierdza, iż osadzeni w Brześciu, 

przywódcy Centrolewu stanowili cen- 

trum, stanowili główną sprężynę w 

przygotowaniu „marszu na Warszawę”, 

który miał mieć miejsce w dniu 14 

września 1930 r. i jedynie aresztowa- 

nie ich w dniu 9 września 1930 r., a 

więc na 5 dni przed projektowanym 
zamachem, akcję tę rozbiło  do- 

szczętnie. 

Nie mogąc nawet w grubszych za- 

rysach streścić aktu oskarżenia, mu- 

simy jednak wspomnieć o bojówkach, 
które Centrolew posiadał. Naprzykład 

ogólna liczba członków bojówki war- 

szawskiej P.P.S. wynosiła 800 ludzi. 

Bojówka ta dzieliła się na grupę A 

i grupę B. Odbywały się w tych gru- 
pach wykłady o walkach ulicznych, 

członkowie musieli znać topografię 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
HIENIAKONIE — kiułet Kolejowy. 
UWASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. ы 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. С. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
UUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy -— K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
SA — Sklep „Jednošė“. 

MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

d Sądem 
ulic Warszawy, rozmieszczenie komi- 

sarjatów policji państwowej, sposoby 

rozbrajania policji, zdobywania komi- 

sarjatów, przecinania linij telegraficz- 

nych i telefonicznych, budowanie ba- 

rykad. Były wykłady o obchodzeniu 

się z materjałami wybuchowemi, przy= 

czem demonstrowano materjał wybu- 

chowy. Bojówki te wydawały też o- 

dezwy do policjantów, do wojska, do 

oficerów. Taka odezwa do policji 

brzmi: 

„U władzy stoi rząd pawnej prowokacji. 
Robotnicy coraz częściej będą wychodzić 
na ulicę demonstrować, A was używają do 
obrony tych, którzy łamią prawo. Czy to 
jest rola policjantów, którzy poszli na służ- 
bę, by strzec prawa i chronić społeczeństwo. 
I kto was do tego zmusza. Komendant Głów 
my „Brutalny kulas“. Nie dajcie się użyć 
za ślepe narzędzie w walce z naszymi brać- 
mi robotnikami i jeśli już nie możecie jaw- 
nie stanąć z nami przeciw waszym dowód- 
com, to przynajmniej neutralność wasza po 
winna się ujawnić w całej pełni”, 

SKŁAD SĄDU. 
Skład sądu jest następujący: prze- 

wodniczący p. Hermanowski, Ryka- 

czewski, Leszczyński oraz jako sędzia 
zapasowy Łaszkiewicz. Oskarżają wi. 

ceprokuratorzy Grabowski i Rauze. 

Na ławie obrończej zasiadło kilkuna- 
stu przedstawicieli adwokatury. owiad- 

ków oskarżenia powołano 186. Wraz 

ze świadkami obrony liczba Świad- 

ków i biegłych,. których przesłucha 

sąd, wyniesie 460 osób. 

PRZEBIEG PIERWSZEGO DNIA PROCESU 
W Warszawskim Sądzie Okręgowym roz 

począł się dziś największy proces politycz. 
ny b. więźniów brzeskich, Przebieg dzisiej- 
szego procesu przywódców  Centrołewu nie 

wywołał większego zainteresowania. Kulua- 
ry Sądu Okręgowego są dostępne dla wszy- 

stkich interesantów, dostęp na pierwsze pię- 
tro jest wolny, dopiero przed salą rozpraw 
ustawiony jest posterunek policyjny i tu żą- 

dane jest okazanie biletu wstępu, Tu u wej- 

ścia na ławach rozsiadły się grupy interesan 
tów, rozmawiających cicho i monotonnie O 
swoich sprawach, W całym gmachu  sądo- 
wym normafny tok pracy, Od czasu do cza 

su z sali rozpraw wychodzi ktoś z publiczno- 

nie broni tu wstępu. Na trawnikach, tworzą- 

cych ramy chodnika, dwuch ogrodników spo- 

kojnie sadzi młode drzewka i krzewy, Tuż 

przed otwartą na rozcież bramą, na ulicy Mio 

dowej stoi policjant, który każdemu kto py- 

ta, gdzie się odbywa proces przywódców 

Centrolewu, wskazuje uprzejmie wejście. 
POCZĄTEK ROZPRAWY 

Około godz, 9--ej zjawia się pierwszy z 
oskarżąnych poseł Dubois, który odtąd peł 

ni obowiązki gospodarza ławy oskarżonych, 
witając przybywających kołegów. Roz- 

siadają się oni wygodnie, rozwładają teczki, 

papiery, notatki. 
Na ławie obrońców 19 adwokatów. O go 

ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

NIEŚWIEŻ — sd 

K Malinowskiego. 

Ratuszowa — Księgarnia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
DSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Jažwidskiego. 
uch“. 

PIŃSK — Kslegaraia Polska — St, Bednarski.. 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskieį Macierzy ЭхКо!пе .. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Zwierzyński. 

    

  

   

    

    

  

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewir-—-Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WIŁEJKĄ POWIATOWA — ul, Mickiewicza 21, £', juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Rach” 

CENY OGŁOSZEŃ: w:ersz milimetrowy jednoszpałrowy na sironie Ż-ej i 3-ej gr. 40. Za teksiem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimeu 60 gr. W mumerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe ; tabelaryczne о 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zas! 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Adminiswavję zmeniane dowolnie, Za 

  с eżeń ca 
je numeru dowodowego 20 gr 
  

Sensacyjna mowa Mussoliniego 
NOWA DEKLARACJA NA RZECZ REWIZJI TRAKTATÓW. — DOPEŁ- 

NIENIE WIZYTY WŁOSKIEJ W BERLINIE 

NEAPOL. PAT. — Mussolini wy- 
głosił z balkonu pałacu rządowego 
przemówienie do ołbrzymich tłumów, 
zebranych na płacu i przyległych uli- 
cach. Mówiąc o stosunku partji faszy- 
stowskiej do zagadnień polityki świa- 
towej, premjer m. in. powiedział: 

„Minęło 9 lat od chwili, kiedy Ita- 
lja faszystowska postawiła w Londy- 
nie problemat odszkodowań i długów 
wojenych w tej formie, w jakiej sprawa 
ta znajduje się dziś na porządku dzien 
nym. Czy można mówić o równości 
prawnej wśród narodów, gdy z jednej 
strony znajdują się ci, którzy są uzbro 
jeni od stóp do głów, a z drugiej stro 
ny państwa, skazane na stan rozbroje- 
nia? Czy można mówić o odbudowie 
Europy, jeżeli nie będą zmodyfikowane 
pewne klauzule traktatu pokojowego, 
które doprowadziły całe narody do klę 
ski materialnej łub rozpaczy? Ile czasu 
musi jeszcze minąć, ażeby przekonano 
się, że w systemie gospodarczym współ 
czesnego Świata jest coś, co zawodzi, 
a może nawet załamuje się? Oto są 
ścisłe dyrektywy, przy których realiza- 
cji służy się prawdziwemu pokojowi, 

który może znać tylko jedną sprawie- 
dliwošė“. Następnie omówił premjer 
politykę wewnętrzną faszyzmu i zakoń 
czył scharakteryzowaniem zadań, jakie 

ma do spełnienia Neapol w dziedzinie | 
rozwoju Italji faszystowskiej. 

BERLIN. PAT. — W dniu 26 bm. 
przed południem prezydent Hindenburg 
przyjął na audjencji włoskiego ministra 
Spraw zagranicznych Grandiego, które 
mu towarzyszył ambasador włoski w 
Berlinie Orsini Baroni, W ciągu przed- 
południa minister Grandi przyjął przed- 

stawicieli prasy niemieckiej i międzyna 
rodowej, którym m. in. oświadczył, że 
rząd włoski uważa odbudowę Niemiec 
za rzecz konieczną, zarówno ze stano- 
wiska interesów europejskich, jak i ca- 
łego świata. Nadchodzący rok stawia 
przed wielkieri i trudnemi zadaniami 
-— podkreślił minister — których roz- 
wązania cały świat oczekuje z wielkiem 
naprężeniem. Na pierwszy plan WYSU- 
wa się sprawa zbrojeń oraz w zwiazku 
z tem próby rozwiazań, jakie muszą 
daj badane na konferencji rozbrojenio- 
wej. 

  

Przewodniczący przystępuje do  ustale- 
nia personalji oskarżonych: Lieberman о- 

świadcza, że jest wyznania mojżeszowego, 

Barlicki ewdngelickiego, Mastek z zawodu 

ślusarz, Witos posiada majątek 15-morgowy, 

Kiernik dom, Putek również nieruchomość 
miejską. 

INCYDENT 

Adwokat Berenson, imieniem ławy obroń 

czej oświadcza: „Proszę Wysokiego Sądu o 

wyjaśnienie, czy prawdą jest, że jeden z pro 
tokulantów, zasiadających przy stote sędziow 
skim, jest czynnym  funkcjonarjuszem poli- 
cji komisarzem czy też aspirantem. Jeżeli 

tak, to obrona musi przeciwko temu zapro- 
testować'*, Przewodniczący: „Muszę stwier- 

dzić, że aplikant Lejzerman jest funkcjonar- 

juszem policji, jednak został on powołany 
jedynie do funkcji wstępnych na czas zała- 

twiania formalności, na czas zeznań będzie 
on zastąpidny przez głównego protokulanta". 

Adwokat Berenson: „Incydent uważam 

za wyczerpany”. 
Po przerwie adw. Berenson w imieniu ła 

wy obrończej oświadcza, że obrona nie go- 

dzi się na odczytanie zeznań świadków, któ- 
rzy nie stawili się, a to z tego powodu, że 
są tacy świadkowie, którzy wcale nie byli 
badąni, albo byli badani tylko przez policję. 

Przytem obrońca stwierdza, że też dziwne 

ści, nikt go nie obserwuje, nikt go nie zarzu- dzinie 10 min, 10 wchodzi Sąd w zwiększo- mu się wydaje, że starosta Konrad Dynow- 

ca pytaniami jak to zwykle ma miejsce pod- nem komplecie 4-ch osób, Czwarty sędzia ski prosi o zaliczkę w celach służbowych, 

czas fascynujących procesów, Na twarzach będzie się przysłuchiwał rozprawom w cha- gdyż dla braku średków nie może przyje- 

ani śladu zainteresowania. I taki też powszed rakterze zastępcy na wypadek, gdy ktoś z chać, 

ni ma wygłąd dziedziniec przed sądem. Nikt 

  

kolegjum sędziów zachoruje. Następnie zabiera głos adwokat Dąbrow 

  

Przeniesienie prochów Królewskich 
Przenoszenie prochów  kró- 

lewskich z krypty do specjalnych 
na ten cel przeznaczonych po- 
mieszczeń, rozpoczęło się w So- 
botę 24-go b. m. Wobec pewnych 
nieścisłości w naszej Informacji, 
zamieszczonej w numerze nie- 
dzielnym, z mlarodajnego żródła 
otrzymujemy wyjaśnienie co do 
pzsiegu tych prac, które za- 
ończone zostały wczoraj. 
Gdy w sohotę rano rozpoczę- 

ły się prace w krypcie w obec- 
ności J. E. ks. biskupa Michalkie- 
wicza, vice-wojewody Jankow- 
sklego, KS. prałata Śiwickiego 
konserwatora p. Lorentza, pro- 
fesorów Relchera, K. Opoczyń- 
sklego, J. Hłaski, Kłosa, Ruszczy- 
ca, Moreiowskiego, Limanowskie- 
go, >lendzińskiego, ks. Sledziew- 
skiego i p. Jerzego Hoppena, p. 
Pekszy, Michała Brensztejna oraz 
L. Uzłembły, w trakcie przeno- 
szenia szczątków króla Aleksan- 
dra do prowizorycznej trumny 
drewnianej, znaleziono z prawe- 
go boku miecz pogrzebowy. 
Część rękojeści (jelce) była już 
widoczna przedtem, sądzono jed- 
nak, że jest to jedno z żeber. 
Kiedy podjąto ową widoczną 
część okazało się, że nie jest to 
źebro lecz rękojeść miecza, któ- 
rego zachowana część wynosi 
około 1 mtr. długości. Oczywi- 
Sta, miecz był znacznie dłuższy 
lecz dolna część ostrza uległa 
całkowitemu zniszczeniu i nie 

pozostało po niej ani śladu. 
W tymże czasie Jeden z ro- 

botników zawiadomił, że znalazł 
pod posadzką na głębokości 1 
mtr. 20 cm. w pobliżu lewego fl- 
laru od wejścia monetę śrebrną 
ochodzącą z czasów króla Ale- 
sandra. 
W sobotę I poniedziałek prze- 

niesiono szczątki króla Aleksan- ty 
dra I królowej Elżbiety do tru- 
mien prowizorycznych, w których 
będą spoczywały do czasu wy- 
budowania mauzoleum, gdzie zo- 
staną złożone w trumnach mie- 
dzianych, wykonywanych na spe- 
cjalne zamówienie. 

Korona, złoty łańcuszek oraz 
tabliczka z trumny królowej prze- 
niesione były już w sobotę dnia j 
24 b. m. 

Podczas szczegółowego prze- 
szukiwanła miejsca, w którem 
spoczywała trumna królowej, od- p 
naleziono złoty medałjon z wi- 
zerunkiem króla Zygmunta Au- 
gusta oraz złoty pierścień z ka- 
mieniami (przypuszczalnie dja- 
mentami), ułożonemi w kształcie 
И, Szczątki królowej Elżbiety 
umieszczono obok szczątkó kró- 
la Aleksandra, znalezione zaś 
przedmioty przy koronie, tablicz- 
ce i łańcuszku, w specjalnych 
pomieszczeniach, przeznaczonych 
na ten cel w Bazylice. 

Resztki drewnianych trumien 
iich okucia złożone zostały do 
specjalnych skrzyń. 

Ziemia na której spoczywały 
szczątki królewskie przesiąknięte 
ich resztkami została w trakcie 
prac przeniesiona do specjalnych 
skrzyń obitych wewnątrz blachą. 
Będzie ona wmurowana pod Sar- 
kofagami królewskiem! w mau- 
zoleum. Trumny z prochami kró- 

la Aleksandra i królowej Eilżbie- 

opleczętowane zostały pleczę- 

ciami państwowemi | košciei- 
nemi. s 

Oprócz prac w krypcie przed 

kilku dniami odsłonięto przy 
pierwszym filarze od wejścia z 
prawej strony, fragment oŚmio- 
bocznego gotyckiego filaru znaj- 
dującego się pod obecną posadz- 
ką. Filar ten prawdopodobnie 
est pozostałością pierwotnej go- 
tyckiej katedry. Obecnie prowa- 
dzone są prace nad całkowitem 
odsłonięciem filaru I fragmentów 
josadzki dookoła. Qdpowiedni 

komunikat w tej sprawie nie był 
ogłoszony, ze względu na to, że 
badania nie zostaiy [eszcze u- 
kończone I każdy dzień może 
przynieść nowe szczegóły. 

W czasie pracy nie natrafiono 
na żadne ślady .kapiicy stawianej 
z kamienia przez W. Księcia Wi- 

tolda jak to donoszono w prasie. 
Odnałeziony zaś fragment jest 

prawdopodobnie częścią „filaru 

przyściennego między nawą głów- 

ną a nawą boczną katedry go- 
tyckiej. 

ski, który stwierdza, że akt oskarżenia za-- 
wiera cały szereg usterek: nie wskazuje 
miejsca popełnionego czynu, co jest nieodzow 
nym wymogiem, następnie, że oskarżeni nie 
są świadomi przed jakiemi zarzutami mają 
się bronić, Oskarżeni stoją pod zarzutem wi- 

ny zbiorowej, a własne winy oskarżonych 
nie są indywidualnie wymienione w senten- 
cji Wobec tego obrońca wnosi o dokonanie 
poprawek w akcie oskarżenia i odroczenie — procesu. Niezależnie od tego podnosi zarzut 
o niewłaściwości sądu w Warszawie. Skoro 
miejsce czynu nie jest okreśione wybór są 
du w Warszawie jest rzeczą dowolną, nato- 

miast jasnem jest, że miejscem przestępstwa, 
jest to o krakowskiego i wno 

si © prz 5 dowi przysi ls prawy są przysięgłych 

Na to przewodniczący zauważa, że 
tego rodzaju już rozpoznano i S 
swoim czasie. Mimo to adw. Dąbrowski 0- 
świadcza, że obronie przysługuje prawo po- 
nownego podniesienia tej sprawy. 

Następni ie prokurator Grabowski oświad- 
cza, że co do świadków można się porezu- 
mieć z obroną i stwierdza, że akt oskarżenia 
aż nadto drobiazgowo wskazuje miejsce 
przestępstwa. Miejsc przestępstwa jest bar- 
dzo dużo, Oskarżeni jednak podsądni są 0- 
„skarżeni o przygotowywanie akcji przewro- 
towej wobec tego iniejscem centralnem о- 
skarženia musi być to miejsce, gdzie się mie- 
ściła organizacja kierownicza, gdzie się mie- 

ści sztab Centrolewu i gdzie miano osiągnąć 
skutek. W tym wypadku odpowiedź może 
być tylko jedna: Warszawa. 

Zabiera głos adw. Szuriej, który polemi- 
zuje z prokuratorem i stara się udowodnić, 

że miejsce ewent, przestępstwa jest Krakow, 
jak również, że pierwsze postępowanie roz- 
poczęto w Krakowie, wreszcie oświadcza, że 
w danej chwili należałoby umożliwić rozpa- 
trzenie sprawy przez sąd przysięgłych w Kra | 

kowie, A 
Zabiera głos adw. Dąbrowski, który raz 

jeszcze żąda rozprawy w Krakowie i oświad 
cza, że oskarżeni chcą stanąć przed forum 
sądowem i po tem, co przeszli tego forum są 
dowego szukają. у ; 

Obrona zaznacza, že wobec nastręczają- | 
cych się wątpliwości, gdzie toczyć się rozpra 
wa winną przeważyć koncepcja sądów przy- 
sięgtych, gdyż w dzielnicy małopolskiej wła- 
śnie sądy przysiegiych  predestynowane są 
do rozpatrywania tego rodzaju spraw, jak | 
niniejsza, 

Komplet sędziów po naradzie wnioski. 
obrony pozostawia bez uwzględnienia i przy 
stępuje do odczytania aktu oskarżdnia, 

Odczytanie aktu oskarżenia trwało z pół- 
godzinną przerwą do godz, 5 min. 30 po po- 
łudniu. Akt oskarżenia odczytywali kolejno: 
przewodniczący Hermanowski oraz wotanci 
Rykaszewski i Leszczyński. Zakończenie ak- 
tu oskarżenia zawierające streszczenie ze- 
znań oskarżonych oraz konkluzje aktu oskar 
żenia odczytał przewodniczący Hermanow- 
ski, który z kolei zamierza przystąpić do 
krótkiego przesłuchania wszystkich oskarżo- 
nych w kierunku pytania, czy poczuwają się 
do winy, : 

Na winosek obrońcy Berensona, Sąd zgo- 
dzit się na odłożenie przesłuchania oskarżo- 
nych i w tym celu zarządził przerwę do wtor 

ku do godz. 9 min, 30 rano. ią 
Podczas odczytywania aktu oskarżenia 

ławy publiczności i obrońców świeciły pust- 
kami. Pozostało na sali zaledwie kilku obroń 
ców, natomiast wszyscy oskarżeni z obowiąz 
ku pozostali na sali aż do końca rozprawy,
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Głośnem echem odbiła się po ca- 
łej Połsce wiadomość o wniesionym do 
Sejmu projekcie ustawy o konfiskacie 
majątków potomków b. powstańców 
1831 i 63 roku. 

Wiadomość ta omawiana przez 
wszystkich, siłą rzeczy zwróciła uwa- 
gę ogółu na osoby tych, którzy w ro- 
ku 1863 nie zostali obojętni na zew i 
poszli walczyć, zdobywać wolność Oj- 
czyzny — na osoby weteranów. 

Niestety, na terenie Wileńszczyzny 
żyje ich jeszcze zaledwie czterech. 
Trzech, a mianowicie: Franciszek Sie- 
kierżyński, Franciszek Lipień i Sta- 
nisław Jodko, oraz Edward Czernicki, 
oszmiańczuk z pochodzenia, w okolicy 
Landwarowa. 

Współpracownik nasz, odwiedził 
zamieszkałych w Wilnie. Niżej podaje- 
my wyniki tych rozmów. 

PODPORUCZNIK FRANCISZEK 

SIEKIERŻYŃSKI 

Prezes Związku Weteranów 
roku Franciszek Siekierżyński, 
mógł. 

Od kilku dni nie opuszcza łóżka w 
mieszkaniu swojem przy ul. Połockiej. 

— Bardzo to poczciwie z waszej 
strony, że o nas pamiętacie. Czuję, że 

1863 
zanie- 

  

»odporuczriik wet, Franciszek Siekierzyński. 

wkrótce was opuszczę, może więc 
ostatni raz opowiem o tem, com wi- 
dział. 

Ale nie opowiedział. Siły, opuszcza- 
ją chorego, utrudniają mowę. Musimy 
zrezygnować z wysłuchania ' wrażeń 
osobistych i za poradą chorego udać 
się do p. rejenta Hołowni, opiekuna 
weteranów. 

— U niego wszystko spisane, a ja 
i tak więcej nie pamiętam, mówi p. 
Siekierżyński. 

A spisane jest tak: 
Franciszek Siekierżyński, urodził 

się w roku 1846 w Masłowicach ziemi 
Piotrkowskiej. Ukończył szkołę realną 
w Piotrkowie. W r. 1863 wstępuje od 
oddziału kosynierów (zdaje się, że 
Cieszkowskiego). Oddział liczy 200 lu- 
dzi. 

Walczą jak na bohaterów przysta- 
ło, to też potyczka pod Łazami otacza 
oddział nieśmiertelną sławą. Tu właś- 
nie zostaje ranny w rekę Siekierżyński, 
lecz nie opuszcza szeregów i po Opa- 
trunku wraca do kolegów. 

Lecz szczęście nie zawsze dopisuje. 
W Złotym Potoku osaczeni i zdziesiąt- 
kowani uchodzą wobec przewagi nie- 
przyjaciela. 

Będący w arjergardzie Siekierzyń- 
ski trafia wraz ze swym przyjacielem 
Niemojewskim do niewoli. 

Osadzeni w więzieniu w Wieluniu, 

patem w Cytadeli warszawskiej. Wy- 
rok: jeden rok aresztanckich rot w 
Wiatce i osiedlenie w Jenisiejskiej gub. 

Po odbyciu aresztanckich rot, na 
jednym z t.zw. pieresylnych punktów 
spotyka ks. Barabasza. Ten wykorzy- 
stuje swoje stosunki i uzyskuje zezwo- 
lenie gubernatora na osiedlenie w 
Krasnojarsku. Mało tego. Gubematoz, 
ludzki człowiek, mimo wyraźnego pra- 

Z wizytą u ostatnich powstańcó 
wa, zabraniającego zesłanym mieszka- 
nia w pobliżu: poczt, telegrafów i 
aptek (dlaczego aptek?), zamyka oczy 
na to, że inspektor rady lekarskiej dr. 
Szerchandze zezwala zesłańcowi prak- 
tykować w aptece Polaka Zielińskiego. 

Manifest o młodocianych przestęp- 
cach politycznych pozwala: Siekierżyń- 
skiemu wrócić do kraju. 

Osiada na stale w Wilnie, kończy 
studja i pracuje jako farmaceuta. 

Dziś jest właścicielem apteki na 
IZarzeczu. 

Niestety, choroba nie pozwala mu 
obecnie opuszczać mieszkania, zapew- 
ne jednak nie raz jeszcze w uroczyste 
dni zobaczymy sędziwego weterana ze 
łzą w oku, „obserwującego defiladę 
wojska. 

— Chciałbym jeszcze zobaczyć defi 
ladę, mówił nam,kiedyśmy wyrażali 
przekonanie, że choroba musi ustąpić. 

Obyż zobaczył ich jeszcze wiele. 
W. T. 

PODPORUCZNIK STANISŁAW 
JODKO 

Stanisław Jadko, syn Stanisława i 
Petroneli z Kamieńskich, urodził się w 
roku 1847 w majątku rodzinnym Pie- 
traszuńce pow. lidzkiego. 

Jako 16-letni chłopiec, uczeń gimna 
zjum wileńskiego bierze już udział w 
życiu konspiracyjnem. Pomaga nieraz 
ojcu, przenosząc ważne wiadomości do. 
ludzi śledzonych przez policję. 

Niezadowalnia go ta praca, stara 
się więc o przyjęcie do oddziałów wal- 
czących z bronią w ręku. 

Władze naczelne oceniają szlachet- 
ne intencje młodzieńca, lecz z uwagi 
na młodociany wiek, nie wyznaczają 
go do oddziału bojowego. 

Jako znający doskonale teren i miej 
scowe warunki zostaj przydzielony w 
charakterze kurjera do partji dowo- 
dzonej przez ziemianina — sąsiada, 
Henszla, który jest jednocześnie naczel 
kiniem powiatu. 

Pracuje z nim do połowy sierpnia 
1863 r. poczem, po przymusowej 
ucieczce Henszla do Francji, tropione- 
go przez moskali, przechodzi pod roz- 
kazy innych dowódców m. in. Gażyca, 
ziemianina ze Słonimszczyzny. 

Praca młodego kurjera wymagała 
od niego niemałej odwagi, sprytu, 
ostrożności, zwłaszcza, że wówczas 
już ojciec jego śledzony był przez mo- 

  

Podporucznik wet. Stanisław Jodko. 

skali. Mimo wszystkie przeszkody do- 
skonale wywiązuje się z poruczonych 
mu zadań, oddając sprawie niemałe ko- 
rzyści. 

W rezultacie działalność młodego 
Jodki (obecnego podpor. — weterana) 
nie została wykryta, ale poszlaki spa- 
dły na ojca, którego pozbawiono praw 
i zesłano do Turyńska, gub. Tobolskiej. 

Po dwóch latach pozwolono mu 
osiedlić się w Słobodskoje, gub. Wiac- 
kiej, gdzie umarł nie doczekawszy się 
zezwolenia na powrót do kraju. 

Majątek został skonfiskowany, a 
przedtem jeszcze inwentarz (to, czego 
nie dało się ukryć) sprzedany z licyta- 
cji. 

Na szczęście część majątku nie dzie 

S 

dziczona, a dokupiona juž przez same- 
ga zesłańca i zapisana na wspólne imię 
małżońków, została zwrócona, a skon- 
fiskowana część oddana w dzierżawę 
synowi, obecnemu weteranowi. Gospo- 
darzy na ojcowiźnie do roku 1912, w 
którym Ю zniuszony był sprzedać oj- 
cowiznę. Dziś mieszka w Wilnie cie- 
sząc się dobrem zdrowiem. 

Zastajemy go u siebie w mieszka- 
niu przy ul. Sierakowskiego, czytają- 
cego książkę. 

Na szczęście jest w stosunkowo do- 
brych warunkach materjalnych, pozwa- 
lających żyć spokojnie, obserwując bu- 
dowę gmachu, do fundamentów które- 
go dołożyć ongiś swoją cegiełkę. 

Na wspomnienie o znanych projek- 
tach( dotyczących majątków skonfisko: 
wanych za udział w powstaniu) macha 
tylko ze zniecierpliwieniem ręką. 

Nic dziwnego, że go ta sprawa 
denerwuje.Takie ustosunkowanie się do 
zasług naszych bohaterów, musi boleć 
każdego, a cóż dopiero tego, co własne 
życie dla dobra Ojczyzny narażał i po- 
święcenie się wieikie wielu, wielu in- 
nych, na własne oczy widział  W. T. 

PODPORUCZNIK FRANCISZEK 
LIPIEŃ 

Najstarszym weteranem, z trzech 
żyjących i mieszkających w Wilnie, 

  

Podporucznik wet. Franciszek Lipień. 

jest 90-letni skarbnik Wil. T-wa Do- 
broczynności podpor. Franciszek Li- 

pień. i 
Syn Jana i Katarzyny z Kiewliczów, 

urodził się w rodzinnym folwarku Bo- 
rowe pow. Wilejskiego. 

Jak cała patrjatycznie myśląca mło- 
dzież z okresu powstania bierze czyn- 
ny w niem udział. 

Jest urzędnikiem skarbowym w Wi- 
łejce. Razem z kolegą biurowym Stań- 
czykiem, nawiązują kontakt z powstań- 
cami i po zaopatrzeniu się w broń, ucie 
kają „do lasu". 

Trafiają do partji 
skiego, właściciela 

Serwecz. 
Partja kryje się w lasach tropiona 

przez wajska moskiewskie. jest słaba 
liczebnie i niezbyt dobrze uzbrojona. 

Jaka taka dubeltówczyna, pistolet 
zardzewiały w lamusie, lub kosa (ko- 
synjerów jest zaledwie kilkunastu). 

Prawą ręką i zastępcą dowódcy 
partji jest zbiegły z armji carskiej puł- 
kownik Czyżyk. On tu zamierza prze- 
prowadzić musztrę, cóż, kiedy warunki 
na to nie pozwalają, carskie oddziały 
myszkują po całym kraju. 

Pewnego dnia, w pobliżu wsi Wła- 
dyki, oddziałek Poklewskiego zostaje 
osaczony. Osaczony w momencie prze- 
prawy przez Ilję. 

Osłabieni liczebnie, przyparci do 
rzeki, giną niemal wszyscy. 

Ginie dowódca przeszyty kulą ro- 
syjską, a zastępca jego pułkownik Czy- 

Koziełł-Poklew- 
majątku Wielki 

КО ж о 

Ww Konierencja Hoovera z Lavalem 
KOMUNIKAT OFICJALNY 

Możliwość przedłużenia moratorjum dla odszkodowań.—Utrzymanie 

WASZYNGTON. PAT. — Komuni- 
kat oficjalny, ogłoszony pa zakończe- 
niu rozmów Hoovera z Lavalem, ma na 
stępujące brzmienie: 

Tradycyjna przyjaźń Stanów Zjed- 
noczonych i Francji, nieistnienie jakich 
kolwiek spraw spornych pomiędzy na- 
szemi dwoma rządami, tradycja długo- 
trwałej współpracy na rzecz pokoju 
świata, tradycja, której pakt Briand- 
Kellog dodał ostatnio nowego blasku, 
czyni możliwem i wskazanem zbadanie 
wszechstronną licznych problematów, w 
których oba rządy są zainteresowane. 
Obowiązkiem mężów stanu jest nie za- 
niedbywać żadnego środka praktycznej 
współpracy dla wspólnego dobra. Zasa 
da ta ma szczególnie doniosłe znaczenie 
w chwili, w której świat oczekuje wska 
zań, mogących ułatwić mu przetrwanie 

parytetu złotowego. 
obecnej depresji, tak zgubnej dla wiełu 
krajów. Pełne zaufania stosunki pomię- 
dzy rządami są zasadniczym  elemen- 
tem szybkiego uzdrowienia, do które- 
go winniśmy dążyć, Podjęliśmy przy- 
padające nam w udziale zadanie w du- 
chu całkowitej szczerości. Postępy, ja- 
kie osiągnęliśmy, Są realne. Zbadaliśmy 
całokształt położenia gospodarczego 
świata, międzynarodowe stosunki, z 
niem związane, problemat dotyczący 
projektowanych obecnie konferencyj w 
sprawie ograniczenia i redukcji zbrojeń, 
oddziaływanie depresji na sprawę spła- 
ty długów międzypaństwowych, zagad- 
nienie stabilizacji międzynarodowych 
stosunków, wymiany i inne drobne kwe 

stje gospodarcze i finansowe. 

Szczere i serdeczne rozmowy  po- 
zwoliły nam zdać sobie sprawę w spo 

Sąd Najwyższy odrzucił protesty wyborcze 
WARSZAWA, (tel. wł. 26. X. 31). 

Sąd Najwyższy rozpatrywał protest 
Tadeusza Odrowskiego przeciwko wy- 
borom do Senatu w  Wojewódziwie 
Pomorskim oraz dwa protesty prze- 

ciwko wyborom do Sejmu w okręgu 
Nr. 62: Liga, Oszmiana i Wilejka, Po 
naradzie Sąd „ Najwyższy postanowił 
wszystkie protesty powyższe oddalić, 
jako nieuzasadnione. 

PODATEK DOCHODOWY DLA REJENTÓW 
i KOMORNIKÓW 

WARSZAWA. (tel. wł. 26. X. 31). 
Uchwalony na ostatniem posiedzeniu 
Rady Ministrów projekt ustawy o spe- 
cjalnym podatku od niektórych zajęć 
zawodowych zmierza, jak się dowia- 
dujemy, do ustanowienia takiego po- 
datku od dochodów rejentów, pisarzy 
hipotecznych i komorników sądowych, 
a więc od osób pobierających za swe 
czynności wynagrodzenie określone w 
drodze publiczno-prawnej i korzysta- 

jących z tego tytułu przy osiąganiu 
dochodu ze stańowiska uprzywilejo- 
wanego. Specjalny podatek od docho- 
dów powyższych wynosić ma 3 proc. 
od dochodu ponad 12.000 do 16.000 
zł., wzrastając następnie progresywnie 
aż do 25 proc. przy dochodzie ponad 
176.000 zł. rocznie. Sumy uzyskane z 
wprowadzenia tego podatku przezna- 
czone są na rzecz akcji pomocy dla 
bezrobotnych. 

Nikt nie wie co robić, jak ratować ży- 
cie. 

„ Lipień na czele garstki kamratów 
usiłuje przebić się przez szeregi nie- 
przyjaciela. Uciekają brzegiem rzeki. 

Trzem tylko udaje się ujść z ży- 
ciem, a w ich liczbie jest Franciszek 
Lipień, ranny w rękę. 

Uciekają w las. Szukać ratunku we 
wsi niebezpiecznie. Chłop gotów wy- 
dać w ręce siepaczy, a wówczas... Je- 
dyna ostoja, to dwory. Ale gdzie ich 
szukać? 

Posuwających się brzegiem lasu 
rozbitków spostrzega pikieta kozacka. 
Znów ucieczka w głąb lasu. Zemdlony 
ze znużenia i upływu krwi budzi się 
Lipień sam. Towarzysze zginęli. Może 
złapali ich kozacy, a może leżą gdzieś 
w zacisznem miejscu oczekując nocy. 

Głodny, z nieopatrzoną raną, spoty- 
ka w lesie błąkającego się też współto- 
warzysza niedoli. Jest nim członek par- 
tj, doktór Jeśman. . 

Są szarpie i rękaw od koszuli, jest 
lekarz, a więc pierwszy, prowizorycz- 
ny opatrunek. 

Razem ruszają dalej. Pa nieznany 
los. W ręce dobrych ludzi, lub okrut- 
nego wroga. 

Mały pastuszek odprowadza ich do 
dworu. Jest to Łukawiec Borowskich. 
Głucho w nim. Tylko pani starsza zo- 
stała. \ 

Krótki odpoczynek i rozbitkowie 
wracają do lasu, szukać swoich. Znaj- 
dują ich. Mato zostało przy życiu, a tą 
garstką dowodzi teraz Czyżyk. Jak šci- 
gane stadko kryją się na terenie powia- 
tów wilejskiego i borysowskiego. 

Jesienią jest już Lipień znów w Wilej 

Ołonieckiej gub. Poprzez Jarosław, 
Wołogdę. Tu następuje pewien zwrot, 
raczej zmiana. 

Urzędnik gubi dokumenty trzech ze- 
słańców. Co robić z nimi, dokąd wy- 

słać? _ 
Gubernator Chomiński (Polak) wy- 

syła do odległego o 600 wiorst Tolbe- 
czegorska, aby po trzech tygodniach 
sprowadzić zpowrotem i wysłać do 
miasteczka Pudoż. 

Osiem lat spędza tu ciężko pracu- 
jąc. Jedyną osłoda pogawędki niedziel- 
ne z rodakami. Jest tu p. Olgelbrando- 
wa, Feldman z Oszmiańskiego, ksiądz 

Wojtkiewicz z Wilna. 
Ukaz carski, marfifest zezwala na 

powrót i osiedlenie się na terenie Impe- 
rjum „za iskluczenijem  siewiero- za- 

padnowo kraja i stolicznych garadow“. 

Piechotą, łodzią, „na gapę* pocią- 
giem wraca do siebie, do Borowego, 
aby po kilkudniowym pobycie wyje- 

chać na stały pobyt w Lubelskie. | 

Dopiero po siedmiu latach wraca 
da Wilna. 

Tu od 52 lat jest urzędnikiem Wil. 
T-wa Dobroczynności, Do dzisiejszego 
dnia. 

Dziewięćdziesięcioletni starzec opo 
wiada o swych przygodach tak, jakby 
miały one miejsce przed  dziesiątkiem 
lat. 

Czyż pogłem myśleć, — powiada 

nam na pożegnanie, że ujrzę na własne 

oczy Polskę, a którą walczyliśmy bez- 

silni i którą opłakaliśmy na Syberii. 
Niech pan podziękuje wszystkim, któ- 
rzy o nas pamiętają. Niewielu nas już 
zostało... 

Ale teraz łatwiej umierać. Widzia-. 
żyk pozostał za rzeką. Nie zdążył się ce. Aresztowany on i Tomaszewski. Eta łem Polske mocną, widziałem wojsko 
jeszcze przeprawić. 

Powstaje popłoch,  zamięszanie. 
pem do Wilna. Łukiszki i.. na mocy wy 
roku: na bezterminowe wysiedlenie do 

polskie i dzieci do szkoły dące. W. T. 

  

sób jak najbardziej szczegółowy z isto 
ty rozważanych problematów. Nie za- 
mierzaliśmy bynajmniej angażować na- 
szych rządów, lecz raczej szukać na te 
renie paktów dla każdego z obu krajów 
środków działania, najbardziej skutecz 
nego w jega własnym zakresie. Jesteś- 
my wspólnie zdecydowani dążyć do 
tego, ażeby konierencja w sprawie о- 
graniczenia i redukcji zbrojeń nie pomi- 
nęła wielkiej sposobności, jaka się na- 
darza i aby potrafiła spełnić to, co sta- 
nowi istotne zadanie w dziedzinie moc- 
nej i trwałej organizacji pokoju. 

Co do zobowiazań międzypaństwo- 
wych, uznajemy, że przed wygaśnię- 
ciem rocznego .moratorjum Hoovera 
może być potrzebne zawarcie układu 

okres depresji gospodarczej, układu, 
co do warunków którego oba rządy 
czynią wszelkie zastrzeżenia. Inicjaty- 
wę tego porozumienia powinny podjąć 
mocarstwa europejskie, szczególnie w 
tej sprawie zainteresowane, w ramach. 
"ładów, będących w mocy przed 1 lip 

ca 1931 r. 
Zajmowaliśmy sie specjalnie głów- 

nemi Środkami, dzięki którym nasze 
rządy mogłyby przystąpić do sprawy 
odbudowy równowagi gospodarczej | 
zaufania. Jesteśmy  przedewszystkiem 
przekonani o doniosłości 
stałego kursu walut, jako podstawowe- 
go elementu odbudowy normalnego ZY 
rego utrzymania parytet złota we Fran 
cia gospodarczego w świecie, dia któ- 
cji i Stanach Zjednoczonych stanow! 

czynnik pierwszej wagi. › : 

Będziemy w dalszym ciągu badali 
wszelkie metody, mogące doprowadzić 
do ustalenia kursu walut. Jakkolwiek 
krótki okies czasu, jakim rozporządza- 

liśmy nie pozwolił nam na sformułowa” 
nie określonych programów, to jednak 
mogliśmy stwierdzić, że rozważaliśmy 
pod tym samym kątem widzenia istotę 
problematów gospodarczych i finanso- 

wych. Taka identyczność poglądów mo 

że ułatwić obu rządom prowadzenie 
skutecznej akcji. 

HOOVER NIE MÓWIŁ O REWIZJI 

TRAKTATU WERSALSKIEGO 
WASZYNGTON. PAT. — W związ 

ku z pogłoskami, jakie pojawiły się w 
prasie, jakoby prezydent Hoover pro” 
ponował rewizję traktatu wersalskiego, 
ukazało się oświadczenie z Białego Do 
mu, stwier dzające, że „prezydent Hoo- 
ver nic podobnego nie mówił". 

ROZMOWY WASZYNGTOŃSKIE 
W OŚWIETLENIU PARYSKIEM z 

RYŻ, PAT. — Z wiadomości, jakie 
za cej R oem nadeszły do Pa- 
ryża, należy wywnioskować, że wyniki roz” 
mów waszyngtońskich dadzą się określić jak 

nas any Zjednoczone, które odczuwały ©- 
bawę z powódu možliwego zachwiania się 

dolara, otrzymały poważne pod tym wzglę- 
dem zapewnienia. 

Wycotywanie złota poddane zostanie kos- 
troli, która wpłynie niezawodnie na 

ie nerwowości, panującej na giełdzie mo- 

wojorskiej. Francja otrzymała Od „Ameryki 
zapewnienie, że „bomba z 20 lipca r. b. m? 
powtórzy się bez naradzenia się z Francją - 
Prezydent Hoover nie zaproponuje nowego 
przedłużenia moratorjum, nie zażąda on rów 
nież rewizji planu Younga, a wszełkie wy” 
płaty międzypaństwowe prowadzone będą ” 
granicach planu Younga przy ścisłem posZ2“ 
nowaniu praw Francji do odszkodowań wo” 
jennych, za 

аса за ao ое аЕ о Wi › Е 
ш:!гёяопт;:ёсі‹шіе żadnej roli w przebić” 
gu przeprowadzonych między premjerem 3” 
valem i prezydentem Hoowerem rokowań A 
chociażby dlatego, że wszelkie kwestje 
charakterze politycznym, które: podniósł 5% 
Borah, były z rokowań tych zgóry wykł” 
czone, 

  

MIN. JAN PIŁSUDSKI ZANIEMÓGŁ 
WARSZAWA, (tel, wi. 26.10. 31). DO- 

wiadujemy się, że na czas nied p Mi- 
5кга ata B Jana aż. kóry ie 

na iszjas., zastęj go 
Podsekretarz Si w Ministerstwie Ska 
prof. Władysław Zawadzki. 

i SS a im TEOCZYDYEAZCIEDEDETSY O GÓÓ 

Bajstruki i prymaki 
Możnaby temu teljetonowi nadać 

podtytuł: coś na temat literatury i ży- 
cia, a motto położyć chytre i łacińskie: 

„ seribitur ad narrandum, non ad proban- 
dum. Zastrzegłszy się w ten sposób 
perfidnie, można rozpocząć tak: 

Ziemia Nowogródzka jest piękna, 
małowana zbożem, otulona w senty 
ment i romantyzm. Przyjemnie jest 
przejechać się jej piaszczystemi droga- 
mi w kołysaniu i w skrzypie tarantasa, 
jak to marzy Podhorski-Okołów o 
swej jedynej Białorusi. Może przyjem- 
niej jeszcze przemknąć po jej nielicz- 
nych nowych szosach mocnym  Buic- 
kiem, zdaleka i fragmentarycznie chwy 
tając spragnionemi oczyma jej krajo- 

raz, inny od widzianych dotychczas. 
Na krajobraz ten bowiem nauczyliśmy 
się patrzeć po przez karty Pana Tadeu- 
sza już wówczas, gdyśmy go jeszcze 

nie widzieli. 
A lud tutejszy? Prosty i szczery 

lud, który nasi chłopcy „od czwartej 

gimnazjalnej poznają wciąż, po „dziś 

dzień, z gawęd Syrokomli i opowieści 

poczciwego Chodźki, zamykając swe 

studja etnograficzno-krajoznawcze 
egzaminem maturalnym Z „Nad Nie- 

mnem“. Bohatyrowicze... Dumny An- 

zelm, urodziwy Janek, heroiczny Jerzy, 
ginący za ojczyznę w roku 63... Gdzie 
ich szukać i gdzie się podział niepiś- 
mienny lirnika wioskowego? Hej, łza 
się kręci.... 

Niepiśmienny czyta dziś w szkole 
pod kierunkiem bladej (163 zł. miesięcz 
nie) panienki. „Ą gdy poszedł Stach na 
wojnę”, wróciwszy zaś do domu, wy- 
ciąga Tajnego Detektywa. Egzaltowa- 
na blada panienka studjuje pilnie me- 
todykę nauczania języka ojczystego i 
dowiaduje się z niej, że „treść czyta- 
nek musi śię ściśle wiązać z zabawą 
dziecka, z jego pracą, z życiem rodzin- 
nem i koleżeńskiem*. Zgodnie z tą in- 
strikcją czytuje w gronie dziesięciolet- 
nich Kastusów i Maniek z przepisowe- 
go podręcznika wzruszającą bajeczkę 
o murzyniątkach, które 

Nietylko już paznokcie, 
Ale i czoło, usta, włos, 
Palce i ręce aż po łokcie, 
Ba! w atramencie mają nos! 

Fe, jak to nieładnie! Nieprawdaż, 
drogie dziatki?—zapytuje radośnie bla 
da panienka, a drogie dziątki wybiega- 
1а na pauzę przed szkołę i rzędem, jed- 
no obok drugiego, robią psipsi wzdłuż 
drogi. Wprawdzie naturalna non sunt 
turpia, jednak uderzyło mię to orygi- 
nalne wprowadzanie w życie zasad 
porządku i higjeny, Kołpienica, to prze- 

cież wieś niebylejaka: o dzesięć kro- 
ków cerkiewka na wzgórzu, szko- 
ła przy „ludnym gościńcu", na nim 
stała komunikacja autobusowa. W cha- 
cie — walaj, gdzie chcesz, ale tutaj 
postawcie koniecznie dwie: ubikacje: 
dla pań i dla panów. Jeżeli za szkoła 
niema miejsca, be zaczyna się czyjaś 
łąka, no to ostatecznie przed nią, niby 
dwa pylony, strzegące wnijścia do 
świątyni (wiedzy). Ale garderoby mu- 
szą być, chociażby ze zwykłych desek 
sosnowych, z sercem, wyciętem w 
dźwierzach. 

Zwróciłem na to uwagę memu woź 
nicy, tutejszemu chłopu. Zaczął coś ga- 
dać, trochę się sumitować, trochę sklął 
płowowłosą, modrooką dziatwę. I w je 
go połajankach wpadło mi w uszy sło- 
wo: bajstruk. Słyszałem je już kiedyś, 
ale nie zwróciłem na nie większej uwa 
gi. Coś lokalnego. Tym razem wszak- 
że, jako że nie jestem tutejszy, zainte 
resowało mię ono Musi być soczyste 
pomyślałem. Chciałem nawet prosić o 
bliższe wyjaśnienie. dałem jednak spo- 
kój. Z krótkiego doświadczenia prze- 
konałem się, że lud tutejszy jest nieuf- 
ny i nie lubi indagacyj. Na tego rodza- 
ju pytanie, mój woźnica gotów mnie- 
mać, że kpię z niego, albo udaję warja- 
ta i odpowiedzieć filozoficznie: 

— Bajstrul<? wiadomo — bajstruk. 

Rzecz prosta, iż przy pewnym wy- 
siłku inteligencji dorozumiałem się po- 
trochu, co to oznacza to dziwnie 
brzmiące słowo, tembardziej, że szczę- 
śliwym zbiegiem okoliczności, naza- 
jutrz usłyszałem je znowu. Stara go- 
spodyni, wypędzając swą służącą, 
skrzyczała ją na całe podwórze, że i 
ona — trzecia zkolei — odchodzi od 
niej z bajstrukiem. Wreszcie zacząłem 
je tu słyszeć na każdym kroku, zawsze 
wymawiane głośno, a przecie wstydli- 
wie. Obelżywe więc i mimo to, a może 
właśnie dlatego — w powszechnem uży 
ciu. Nikt tylko nie umiał mi tu wytłu- 
maczyć jego pochodzenia, jego etymo- 
logii. Szukałem w słownikach napróż- 
no. Arcta, wileński, etymologiczny 
Briicknera, encyklopedja, słownik wy- 

razów obcych przemilczają dyskretnie 

bajstruka, aczkolwiek inne, bardzo dra- 

styczne, tłumaczą chętnie. I tylko Kar- 

łowicz wyjaśnia jego znaczenie. Ale 

znaczenie bajstruka jest przecie pow- 

szechnie zrozumiałe: chodzi o to, skąd 

sie ten wyraz wziął, kto go tu impor- 

tował? Tatarski on do licha czy wło- 

ski? Z łaciny przez Niemcy tu dotąd 
zawędrował? Czy dźwięczny  bastard 
uległ aż takiemu niekształtnemu  utu- 
tejszeniu? 

Jakkolwiek jest, podoba mi się to 

słowo ze względu na jego pewną taje- 

mniczość i powtarzam je chętnie w my- 

śli. Słyszę naprzykład, jak spacerujący 
w niedzielę uczniowie gimnazjum pań- 
stwowego w Baranowiczach używają” 
co chwila „zabornych'* epitetów. My- 

ślę więc sobie: 

— Moje wy bajstruki kochane. 
Wieczorem odprowadzałem do do- 

mu damę przez kolejowy przejazd. Mło 

dzież baranowicka obrzuca nas kamycz 

kami, nie tak wszakże, by trafić, tylko 

na śmiech, aby nastraszyć. Bałujutsia. 

— Bojstruki, powiadam sobie. 
Nie jestem pewien, czy zawsze z 

wyrazu tego robię odpowiedni użytek. 
Prześładuje on mię jednak tak, jak nie- 
które słowa prześladują Boya. Znają 
państwo jeden z jego  feljetonów, W 
którym opowiada on o obsesjach pew- 
nych słów. Między innemi a wy- 
wyrazie zadeklamować. Zadek — lamo 

wać. Albo, powiada, proszę szybko po- 

wtarzać: na pniu. Pniu, pniu, pniu. | 
Trzeba przyznać, że istotnie coś się 

wówczas ze słowem wyprawia. Tego 

samego doznaje, powtarzając. 

— Bajstruk, bajstruk, bajstruk. 

Mniejsza zresztą o to. Chodzi mi 

0 co innego. Bajstruk jest niewątpliwie 

tutejszy, bez względu na to, jaki jest 
jego źródłosłów i pochodzenie. A, że 
słyszy go się często, że nawet szesna- 

stoletnie dziewczyny umieją się z nim 

tutaj obchodzić, iż jest charakterystycz 
ny dla stosunków miejscowych, że 
daje w pewnym stopniu koloryt tokal- 
ny tej ziemi, owianej romantyzmem ! 

sentymentem. Głosi się chwałę obycza- 
jowości tutejszej, mówi © sielankowem 
życiu wsi i miasteczek i jest cennem 
uzupełnieniem naszej wiedzy krajoznaw 
czej, czerpanej z wypisów szkolnych, 
z Urodzonego Jana Dęboroga, lub osta 
tecznie z pięknie wydawanego czasopi- 
sma p. t. „Młoda Wieś". 

Prymak — to drugie tutejsze słowo, 
które swoją symboliką obudziło moją 
ciekawość. Wiem, co ono znaczy, i 
wiem, że ma odpowiednik językowy 
w innych dzielnicach Polski, Iść w 

prymij — gdzieindziej powiedzą: w 
przystępy, ale chyba nigdzie równie 
często, jak tu. Wartość uczuciowa te- 
go zwrotu jest wszędzie ujemna. Pry- 
mak — to wyraz, który wymawia się 
lekceważaco, pogardliwie, albo żałoś- 
nie. Prymaczij chleb — sobaczij. Choć 
z drugiej strony, każdy parobek, nie 
posiadający nic, gotów IŚĆ od sztosu w 

my i patrzeć z miłością przez palce 
na kilku nawet bajstruków, jeśli ich je- 
go przyszła władczyni posiada. Pryma- 
ków zresztą znajdziemy powszędy, od 
głów koronowanych począwszy. Swe- 
go rodzaju prymakiem był Władysław 
Jagiełło, proceder ten uprawiali zawo- 
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Generał Lucjan Żeligowski 

JAK WOZ BEZ CZWARTEGO KOŁA 
TAK WYGLĄDA POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI BEZ WŁASNYCH 

SUROWCÓW WŁÓKIENNICZYCH 
Sprawa lniarska wkracza w nową 

iazę swojego rozwoju. Zjazd w Osz- 
mianie uchwalił, ażeby na terenie pa- 
wiatu posługiwano się wyłącznie tka- 
ninami ze Inu. Jest to coś w rodzaju 
skromnego początku bojkotu surowców 
zagranicznych, które w postaci baweł- * 
ny, juty i manilli zalały Polskę swemi 
wyrobami, skazując tem nasze lniar- 
stwo na zupełną zagładę. 

Dygnitarze wielkiego przemysłu 
włókienniczego prawdopodobnie śmiać 
się będą do rozpuku, czytając o uchwa- 
łach oszmiańskich. Zbyt są dumni ze 
swęgo zwycięstwa na terenie Polski, 
które im się tak łatwo dostało. Zbyt 
wierzą w siłę. Życzymy szczerze, aże- 
by na tem się zawiedli. 

Uchwały zjazdy w Oszmianie mo- 
ga mieć doniosłe znaczenie i dla spra- 
wy lniarskiej na wschodnich kresach i 
dla sprawy gospodarczej w całej Pol- 
sce. Są one nietylko realną obroną 
własnego drobnego rolnictwa, zajętego 
uprawą lnu, lecz i protestem przeciw 
błędom, popełnionym w przeszłości w 
polityce włókienniczej, które doprowa- 
dzity Iniarstwo, tę tak ważną gałęć 
przemysłu rolniczego do zupełnej kata- 
strofy. 

* 

Jak wóz bez czwartego koła, tak 
wygląda polityka gospodarcza Polski 
bez własnych surowców  włókienni- 
czych. Mamy własny chleb i sól, włas- 
ny opał i własne Światło, lecz nie ma- 
my własnego ubrania. I ten fakt jest i 
będzie źródłem naszej niemocy gospo- 
darczej, szczególnie w chwilach kry- 
zysów, czy to ekonomicznej, czy poli- 
tycznej natury. Jeżelibyśmy dzisiaj byli 
pozbawieni cudzych surowców, to mu- 
siałaby cała Polska chodzić w kostju- 
mie Adama, gdyż począwszy od ubra- 
nia i bielizny, a kończąc na najdrob- 
niejszym szczególe sprzętu _gospodar- 
czego, jesteśmy uzależnieni od surow- 
ców zagranicznych. 

Trudno byłobv utyskiwać na taki 
stan rzeczy, jeżeliby Polska była po- 
zbawiona własnych surowców włókien 
niczych. Lecz tragedja polega na tem, 
że surowce są w kraju, że Polska jest 
drugiem państwem na kuli ziemskiej, 
które posiada egromną płaszczyznę zie 
mi uprawnej pod lnem, że tę płaszczyz 
nę mogłaby łatwo podwoić i potroić, 
lecz jakimś fatalnym zbiegiem okolicz- 
ności te wszystkie możliwości musiały 
się usunąć w kąt, dając drogę surow- 
com obcym. I zamiast tego, ażeby po- 
przeć własne rolnictwo, które na pół- 
nocnym wschodzie ma szanse rozwoju 
tylko w tym kierunku, zamiast poprzeć 
Iniarski przemysł domowy (chałupni- 
czy), tak rozwinięty na ziemiach b. 
Księstwa Litewskiego, zamiast utrzy- 
mać własne fabryki lniarskie i zabez- 
pieczyć im własny rynek — szeroko 
otworzyliśmy swoje granice @а си- 
dzych surowców, które w postaci ba- 
wełny, juty i manilli załały całe pań- 
stwo, z wielką zręcznością docierając 
do wszystkich dziedzin życia ekono- 
micznego Polski. I zrobiły to w sposób 
la siebie niezmiernie łatwy i zyskow- 
ny, gdyż Skarb Państwa prawdopodob 
nie wdzięczny za ten najazd cudzoziem 
skich surowców, nie pobiera nawet od 
nich żadnego cła. 

Nie potrzeba być uczonym ekono- 
mistą, ażeby odczuć cały nonsens tej 
sytuacji. Tą fatalną polityką: włókien- 
niczą zadany był cios i Państwu, które 
przestało być samowystarczalnem i ob- 
szarom Iniarskim, które zostały wytrą- 
cone z normalnych warunków pracy i 
zamiast rozkwitu, skazane są na nę- 
dzę. ; 

Profesor Bratkowski dowodzi, że 
Polska na tej błędnej polityce straciła 
4 i pół miljardów złotych i obecnie, w 
czasie światowego kryzysu i po 12 la- 
tach swojej państwowości, niema ani 
fabryk Iniarskich, ani przemysłu domo- 

wego, ani exportu, ani własnych ryn- 
ków — już nie mówiąc o cudzych. 

4 i pół miljardy. Jakże inaczej u nas 
wyglądałby ten tak zw. kryzys świato- 
wy, jeżeliby Skarb Państwa posiadał 
te pieniądze w swoich kasach i opie- 
rał się o własne surowce włókiennicze. 
Prawda, że wtedy nie byłoby w Pol- 
sce jedwabnych pończoch i bale perka 
lowe nosiłyby nazwę balów Iniarskich. 
Lecz ta różnica tylko dodatnio wpłynę- 
łaby na uzdrowienie psychiki narodu, 
mającego skłonność do, życia ponad 
stan. 

* 

Obecny rząd interesuje się sprawą 
polityki włókienniczej. W Warszawie 
odbył się cały szereg  konferencyj w 
celu wyjaśnienia powikłanej sytuacji i 
ustalenia zasad polityki celnej. 

Na tych konferencjach przedstawi- 
ciele przemysłu włókienniczego, oczywi 
ście, zajęli negatywną pozycję i w sto- 
sunku do Iniarstwa i w stosunku do ceł 
wwozowych, grożąc bezrobociem, zam- 
knięciem fabryk i niemal trzęsieniem 
ziemi, o ile Skarb Państwa będzie my- 
śleć o swoich, a nie o ich interesach. 

* 

I wtedy, kiedy się dzieje na te- 
renie wielkiej polityki ekonomicznej, 
wtedy, jak mówiliśmy, gospodarczy 
zjazd w Oszmianie, poprzedzony pięk- 
ną wystawą wyrobów włókienniczych, 
powziął uchwałę posługiwania się tyl- 
ko wyborami z własnego Inu. 

Cóż mamy życzyć Oszmianie w tej 
walce, która ma wszystkie cechy bez- 
nadziejności? Walka Oszmiany z wiel- 
kim przemysłem włókienniczym. Wal- 
ka idei z instytucją, której roczny bud- 
żet znacznie przekracza pół miljarda 
złotych. Nowoczesna walka Dawida z 

Goliatem. 
A jednakże ta walka musi być prze- 

pirowadzona. I dobrze się stało, że wła- 
śnie powiat Oszmiański ją rozpocząt 
Ma nietylko prawo, lecz obowiązek ku 
temu. Jest powiatem Iniarskim, ma wiel 
ką tradycję historyczną, ludzie oszmiań 

scy mają zimną krew i zdrowe nerwy. 

A przedewszystkiem powiat ten jest 

przesiąknięty uczuciem etycznem, któ- 

SŁOW 

nych, całą pracę oprzeć należy na wię- 
cej prymitywnych wyrobach. Worki, 
anuce dla wojska, drelichy, ręczniki— 
na tem powinno się oprzeć chatupni- 
ctwo. Razem z pieniędzmi na te prymi- 
tywne wyroby wejdzie promień nadziei 
do biednej chaty drobnego rolnika. 

3) Ustalić łączność z rynkami zby- 
tu. Wszystkie instytucje państwowe na 
czele z wojskiem zaczną szeroka korzy 
stać z wyrobów lnianych. Trzeba tyl- 
ko będzie dostosować się de ich wy- 
magań, ulepszyć warsztaty tkackie. 

Co do uchwał oszmiańskich, to ser- 
decznie życzymy im powodzenia. Jeżeli 
tylko będą wprowadzone w życie, to 
dokonają historycznego czynu w dzie- 
dzinie lniarstwa. Rozpocznie się nowe 
ujęcie całej sprawy Iniarskiej, opartej 
na woli samego społeczeństwa. 

Hasłem chałupnictwa winna stać się 
zasada: najmniej maszyny, najwięcej 
roboty ręcznej. 

W akcji lniarskiej, która obecnie 
sie prowadzi jak w Warszawie, tak w 
Wilnie i w Oszmianie, jest nietylko wal 

ka o byt drobnego rolnictwa, wałka © 

byt Wileńszczyzny i pierwszorzędną 
gałęź przemysłu rolniczego, : 

to jednocześnie walka o siłę ekonomicz 

ną i samowystarczalność państwa, oraz 
o jego zdolności obronne. 

į General Lucjan Żeligowski. 

  

lecz jest reg! 

о 

UROCZYSTOŚCI KU CZCI CHRYSTUSA-KRÓLA 
WILNO. Przeolbrzymią manifesta- 

cją katolickiego Wilna były niedziel- 
ne manifestacje ku czci Chrystusa 
Króla. 

Tysiące wiernych zrzeszonych w 
licznych organizacjach i stowarzysze- 
niach po wysłuchaniu nabożeństw w 
swych kościołach parafjalnych przy- 
było na plac Łukiski by wziąć udział 
w pochodzie do Ostrej Bramy. 

W tym czasie w kośc. Św. Jakó- 
ba, J. E. ks. Metropolita Jałhbrzykow- 
ski celebrował uroczyste nabożeństwo 
na którem byli obecni przedstawicie- 
łe władz państwowych i samorządo- 

* 

Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka- 
tolickiej tą drogą wyraża gorące po- 
dziękowanie wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do uświetnienia Aka- 
demji ku czci Chrystusa:Króla, a w 
szczególności zaś Rektoratowi U. S. 

wych z wicewojewodą Jankowskim 
na czele. 

Na krótko przed godziną pierwszą 
z placu Łukiskiego wyruszył ifnponu- 
jący pochód, w którym (wzięły udział 
szkoły, organizacje religijne, społecz - 
ne, parafjalne oraz korporacje. 

Na czele pochodu kroczyli dzia- 
łacze Akcji Katolickiej poprzedzani 
orkiestrą wojskową. 

Po krótkiej modlitwie w Ostrej 
Bramie udano się do sali Miejskiej na 
akademję. 

Uroczystości zakończyły się drugą 
akademją w Sali >niadeckich dla mło- 
dzieży akademickiej i szkolnej. 

* + 

B. za udzielenie Sali Śniadeckich, Ma- 
gistratowi Miasta Wilna za udzielenie 
Sali Miejskiej, Firmie Kwiatowej I. 
Moczulak za udzielenie pięknych krze- 
wów i kwiatów, Firmie L. Malinowski 
i Perkowski za udzielenie figury i 
obrazu Serca Jezusowego. 

  

Akademia ku uczczeniu pamięci 
wielkiego Księcia Witolda 

Dziś, dnia 27 października 1931 r. 

w 500-ą rocznicę zgonu W. Księcia 

Witolda, o godz. 5.30 po południu w 

Auli Kolumnowej Uniw. Stefana Bato- 

o odbędzie się staraniem Komitetu 

Obchodu Witoldowego uroczysta aka- 

demja, poświęcona pamięci wielkiego 

wodza i męża stanu Litwy Historycz- 

nej. 
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lima 

WTOREK 

Dziś 27 W. s. g. 6 m. 12 

a. Z, s. g. 3 m. 57 
Szym , Tad.    

ków zostali zaproszeni: ks. kanonik Antoni 

Cichoński, wiceprezydent Witold Czyż, pre- 

zes Bratniej Pomocy Henryk Dembiński, dr 

Adolf Hirszberg, dyrektor Witold Hulewicz, 

starosta Wacław. lszora, prof, dr Wacław Ko 
marnicki, pułk. dyplom. Wincenty Kowalski, 

radny Łazarz Kruk, wizytator Antoni Mili- 

kont-Narwoysz, zastępca kierownika Centr. 
Biura Statystycznego Magistratu Wacław 
Pac-Pomarnacki, Wojew. Komis. Spisowy 
radca Piotrowicz, prof. dr Witold Stanie- 
wicz, insuektor Stanisław Starościak, prof. 
Władysław Studnicki, redaktor Marjan Szy- 
dowski, 

Z urzędu wejdą w skład Komisji i wezmą 
czynny udział w jej pracach naczelny komi- 

re tak jest potrzebne tam, gdzie walczą SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO sarz spisowy Teodor Nagurski i jego za- 
ze sobą duch i materja. 

Sądzę, że wysiłki Oszmiany muszą 
pójść trzema drogami: 

1) Bezwzględnie wykonać uchwałę 
zjazdu. Pamiętać, że walka będzie dłu 

ga i upartą. Należy liczyć na własne 
si 

2) Organizować na terenie powiatu 
wytwórczość wyrobów domowych, tak 
zw. chałupnictwo. Nie wywóz lnu za- 
granicę, nie budowa nowych fabryk, 

nie ubieganie się o względy Żyrardo- 

wa i Łodzi, lecz ręczna praca naszych 

wsi winna stać się podstawą polityki 
Iniarskiej na kresach wschodnich, oraz 
podstawą dobrobytu drobnego rolni- 
ctwa. 

Dążyć musimy, ażeby z naszych 
wsi, w długie wieczory zimowe zrobić 
ręczne fabryki Iniarskie, udoskonalić 

kołowrotek i krośna, wytworzyć atmo- 

sferę pracy i nadziei na Iniarskich te- 
renach. Tylko oparte na wytwórczości 
ręcznej lniarstwo odzyska należny mu 
głos. Tylko wtedy otworzą się przed 
nim fabryki, kokietować z nim zaczną 
kapitały. Tylko przy tych warunkach 
drugi raz w historji Iniarstwo nie da 
się zmarnować, jak to się stało obecnie. 

Wszystkie dane posiadamy dla roz 
winięcia chałupnictwa, a - szczególnie 

psychologję wiejskiej kobiety, dla któ- 

rej praca na kołowrotku i krośnach jest 
poezją szarego jej życia, jej kultem do- 
mowym i tradycją pokoleń. W jej za- 
miłowaniu do tkactwa panuje ukocha- 
nie do ziemi, instynkt samozachowaw- 
czy, mus gospodarczy. 

Trzeba te trwałe instynkty skierować 
tkanin ludowych ich cech  artystycz- 
na praktyczne tory. Nie pozbawiając 

ROŁOGICZNEGO U.Ś.B. W WILNIE 

Z dnia 26 października 1931 r, 
Ciśnienie średnie 760 
Temperatura średnia 1 

Temperatura najwyższa 4 
emperatura najniższa 2 

Opad w mm. 5,5 
endencja: wzrost 
Uwagi: rano śnieg wieczorem pogodnie. 

URZĘDOWA 
— Zimowy czas urzędowania. Poczyna- 

jąc od 1 listopada we wszystkich urzędach 
państwowych wprowadzony zostanie zimo- 
wy czas urzędowania, 

Z dniem tym urzędy będą czynne od godz. 
8 m. 30 do 15, m. 30 W soboty do godz. 14. 

Zimowy czas obowiązuje do 31 

MIEJSKA 
— Wyjazd prezydenta Folejewskie 

go. Wczoraj wyjechał do Warszawy 
prez. Folejewski w celu omówienia 
sprawy likwidacji pożyczki angielskiej 
i uzgodnienia stanowiska władz skar- 
bowych i miejskich w kwestji honoro- 
wania listów zastawnych, będących w 
posiadaniu rentjerów angielskich, lecz 
nie przedłożonych do rejestracji w r. 
1924. 

Magistrat stoi na stanowisku, że 
listy te straciły przez to swłą wartość, 
podczas, gdy min. skarbu uważa, że 
należy je spłacić. 

— Zebranie organizacyjne Miejskiej Ko- 
misji Spisowej. Dziś, dnia 27 bm., w Sali po- 
siedzeń Rady Miejskiej zbierze się Miejska 
Komisja Spisowa na pierwsze posiedzenie 
organizacyjne. Zadaniem Komisji będzie pro 
paganda spisu wśród społeczeństwa i wciąg 
nięcie do pracy czynnika społecznego miej- 
scowej inteligencji. 

„Obowiązki przewodniczącego zgodził się 
objąć prof. Mieczysław Gutkowski, na człon 

stępca Józef Święcicki, ‚ 
omitet ROzbudowy, W driu 28 

b. m. Komitet Rozbudowy przystąpi do 
podziału pożyczek na remont domów 
uszkodzonych podczas wiosennej po- 
wodzi. 

Komitet posiada na ten cel zaledwie 
kilkanaście tys. zł. jako resztki sum 
przeznaczonych na remonty domów. 

— Choroby zakaźne. W ubiegłym tygod- 
miu zanotowano w mieście 93 wypadki za- 
słabnięć na choroby zakaźne. 

— Sprawa piónów. Wydział kontroli 
magistratu zakończył dochodzenie w 
sprąwie pionów, sposoby budowy któ 
rych i jakość użytych przy tem kabli 
wywołały niedawno różne wersje. 

Sprawa ta ma wpłynąć na posie- 
- dzenie Rady Miejskiej. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Pomoc bezrobotnym. Dziś 

o godzinie 19:ej, w lokalu przy ul. 
Orzeszkowej 11 miesz. 19, odbędzie 
się zebranie Działu Odzieżowego Sek- 
cji Pomocy Wil. Wojew. Komitetu do 
Spraw Bezrobocia, w sprawie wielkiej 
zbiórki odzieży na terenie miasta 
Wilna, na które zostały zaproszone 
wszystkie Organizacje Wileńskie. Jeśli 
która z Organizacyj wezwania dotąd 
nie otrzymała, Zarząd Sekcji Pomocy 
niniejszem uprzejmie prosi o przyby- 
cie na zebranie. 

UNIWERSYTECKA 
— Uroczystość w Uniwersytecie. W 

sobotę bawił w Wilnie dziekan wydzia 
łu lekarskiego Uniwersytetu warszaw- 
skiego prof. dr. L. Paszkiewicz, który 
na uroczystem posiedzeniu rady wy- 
działu lekarskiego USB, w obecności 
J. M. rektora Januszkiewicza i prorekto 
ra ks. Falkowskiego, wręczył dziekano- 

I R OCOPA EOLOSCDUECUCTOWNZOCU 
ski jako dar U. W. z okazji 300-lecia dowo przez całe pokolenia  Habsbur- 

gowie, a wystarczy zajrzeć do rubryki 
„Matrymonjalne* w Kurjerze Krakow- 
skim, by się przekonać, ilu jest amato- 

jako mikrokosmos tutejszej ludowości? 
Już sama nazwa — Koł-pie-ni-ca — 
zamyka w sobie cały dźwięk i meladyj 
ność mowy białoruskiej. I mówią tu 

dzieży nie zliczyć. Już takie kołpienic- 
kie szczęście. 

„Bajstruki zaś uczą się tymczasem, 
„List motylka” czytają. Wrócą do cha 

rów wżeniania się z ukochaną z przy- tak, jak sama ciotka Albinowa. I cer- ty — baćki nima: w życie szwagierkę 
ległościami. Dlaczego jednak prymacz- 

ka — gdyby tak można powiedzieć — 
mimo całą współczesną emancypację, 
jest zjawiskiem naturalnem i nierażą- 
cem nikogo, natomiast akademik, który 
się chce wżenić, a mówiąc po tutejsze- 
mu, wyjść zamąż za starszą, dobrze 
zagospodarowaną panią (w chwaleb- 
nym celu ukończenia studjów) — ma 
być zaraz traktowany pogardliwie? 
Wkońcu ryzykuje hipotezę, że pewną 
odmianą prymaka jest gigolak. 

"Nie o tem wszakże chciałem mówić. 
Zacząłem od wsi Kołpienica, powiatu 
baranowickiego, województwa nowo- 
gródzkiego. Leży ona przy trakcie z 
Baranowicz do Nawogródka; parę ki- 
lometrów jeszcze, a ujrzymy Kołdycze- 
Wa nurty Sine. Ziemia to ballad, dzia- 
dów j świtezianek. Jadąc tędy, nie moż 
na sję opędzić — zdumieniu: jaką kolo- 
salną jednak wyobraźnię posiadał Mic- 
kiewicz į jak nieprzepartą jest tyranja 
wielkiej poezji! 

Jeżeli Soplicowo możemy uważać 
za mikrokosmos Polski szlacheckiej, 
jak Się gdzieś dorodnie wyraził prof. 
Pigoń, czy wolno Kołpienicę określić 

kiew jest, i szkoła, i kuźnia, i prawo- 
sławni pomieszani z katolikami. Szero- 
kie dwie ulice, gdzieniegdzie zabruko- 
wane, czego z pewnością za czasów 
Mickiewicza nie było. I tradycje odle- 
głe, wieś bowiem jest stara, z przed kil 
ku wieków. Czego więcej potrzeba? 

IPoszukajmy sołtysa. Młody chłop, 
zaledwie parę lat temu odsłużył woj- 
sko, aż w Grudziądzu. Więc zrobiło 
Się Z niego coś w rodzaju wszechpola- 

ka: skrzyżował się z nim wschód z za- 
chodem. Myślę, że tymczasem na do- obrócić — prymak. Tu prymak, tam o 
bre mu to nie wyszła; aby mieć skutek, 

trzeba paru pokoleń takich mieszań- 
ców. Zawszeć jednak widzi się różni- 

cepami tłucze. 
I oto w rozmowie z sołtysem po- 

wracało znów słowa 
bieda i chciwość. Chciwość ziemi. Na- 
turalnie, nic w tem osobliwego, albo- 
wiem — jak to z literatury już wiemy 

USB. 
AKADEMICKA 

— Akademickie Koło Muzyczne. W nie- 

dzielę, dnia 25 b.m, odbyły się wybory no- 
wych władz w akademickiem Kole Muzycz- 

nem, 
Prezesem został obrany koł. Janusz Buł- 

hak, na członków zarządu powołano kol. 
prymak. gra kol. Kiełkiewicza Stefana i Kampfa Sykwana. skutków obecnego kryzysu, rozumieją, że 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jutrzeisza, 139 Šroda Literacka po- 

święcona będzie „Róży* Żeromskiego. Wo 

Akademję wypełni odczyt prof. Oska 
ra Haleckiego z Warszawy, przemó- 
wenia: prezesa Komitetu prof. dr. Wi- 
tolda Staniewicza i prof. Mieczysława 
Limanowskiego, oraz produkcje chóru 
„Echo“. 

Wstep na akademję za zaproszenia- 
mi. Osoby, które życzą sobie wziąć 
udział w Akademii, a zaproszenia nie 
otrzymały, mogą je otrzymać w admi- 
nistracji „Słowa'* dziś pomiędzy godz. 
9 a 3-cią, lub przy wejścia na Akade- 
mę. 

TRAIN DTS 

— Wileńskie Towarzystwo  Lekarskie, 
XXV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 28 października 1931 r. o godz. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 24. 
Porządek dzienny: 

1) odczytanie protokułu ostatniego po- 
siedzenia; 2) demonstracja chorych; 3) doc. 
dr, W, Zaleski: Próby iwszczepiania zapiod- 
nionego jaja u króliczek; 4) dr. A. Kapłan: 
Djetetyka a zagadnienie raka 

HANDLOWA 
— świadectwa przemysłowe, Mimo sta- 

rań kupców, wykupvwanie świadectw prze- 
mysłowych na r. 32 nie-będzie prolongowa- 
ne į zainteresowani, wini je nabyć przed 1 
stycznia. 

Ms 0 gi zbożową, Sfery rolnicze zwró 
ciły się władz centralnych z projektem 
otwarcia w Wilnie giełdy zbożowej, która 
do czasu otwarcia giełdy mięsnej, załatwia 
łaby obroty z przetworami mięsnemi. 

' SZKOLNA 
— Ze spraw szkolnych. W ubiegtą nie- 

dzielę w szkole Nr, 2 (Na Zwierzyńcu) z 
Inicjatywy i staraniem Komitetu Rodziciel- 
skiego odbyło się uroczyste pożegnanie za- 
łożycielki i długoletniej kierowniczki tej szko- 
ły p. Zofji Renigerowej. 

'W obecności licznego zastępu rodziców 
z prezesem p. Kuleszo na czele, dziatwy i 
personelu szkolnego po licznych, a serdecz 
nych przemówieniach wręczono  ustępującej 
w pełni sił j zdrowia kierowniczce w uznaniu 
jej zasług i trudów dla szkoły poniesionych— 
dużych rozmiarów! portret, drugi zaś taki 
sam zawieszono w jednej z sal szkolnych. 

Wzruszona kierowniczka p. Zofja Renige- 
rowa dziękując wszystkim za okazaną życzii 
wość i ścisłą współpracę — nawoływała do 
dalszego zgodnego współżycia na terenie 
szkoły ku jej rozwojowi i wychowania najlicz 
niejszego zastępu młodzieży, 

RÓŻNE 
— Weksle posła Jaremicza. W swoim 

czasie pisaliśmy, że u aferzysty Wołejszy zna- 
leziono weksle posła Jaremicza, W związku 
z tem P. Prokurator Sądu Okręgowego prosi 
nas o zaznaczenie, że poseł Jaremicz ;po- 
życzył pewną sumę u Wołejszy całkowicie w 

dobrej wierże i że nie powinien nikt mu z 

tego powodu żadnych czynić zarzutów. 

KOLEJOWA 
— Stypendja kolejowe, Władze kolejowe 

ustanowiły na rok 1931 — 32 kilkanaście sty 
pendjów po 100 złotych miesięcznie dla ucz- 
niów Średnich szkół technicznych kolejowych 
w Wilnie, 

— Ograniczenie pracy na ko 
kolei. Względy oszczędn. zmusiły władze 
kolejowe do wprowadzenia ograniczenia pra 
cy x Ian jeden dzień w tygodniu. 

mniejszenie pracy wprowadzono w 
celu uniknięcia redukcji personelu pracowni- 
ków warsztatowych co stałoby się nieodzow 
ne wobec wspomnianych wyżej  wzgłędów 
oszczędnościowych. 

Wczoraj rano pracownicy  warsztatowi 
dyr. okr. kolei państwowych w Wilnie w licz 
bie około 200 osób przybyli do gmachu dy- 
rekcji przy ul. Wiwulskiego, by osobiście 
przedstawić dyrektorowi Falkowskiemu sy- 
tuację w związku z redukcją pracy. 

Przyjęci przez p. prezesa warsztatowcy, 
przedłożyli cały szerege dezyderatów, któ- 
re świadczą że zdają Oni sobie sprawę ze 

przetrwanie ciężkiej sytuacji uzależnione jest 
od od, całego społeczeństwa i nie 
obejdzie się bez ofiar, 

Prez. Falkowski przyrzekł ze swej strony X $ Р + 
— chłop pazurami trzyma się ziemi, pęc wielkiego zainteresowania, jakie wzbu- poczynić wszystko, by złagodzić skutki ogra- 
widząc w niej placówkę, której mu opu 
ścić nie wolno, za którą zawsze musi 
stanąć do walki. Niech więc ostatecz- 
nie chodzi czasem na noże, tylko z pry 
makami trzeba raz skończyć. Gdzie się 

bajstruk. Wkońcu, wszystko mi się 
pokiełbasiło. Wieczorną słotną dobą, 
wracając do domu, kołysany chlupota- 

dziło w Wilnie wystawienie tego arcydzieła 
literatury polskiej, urządza Związek Litera- 
tów „Środę dyskusyjną" na temat ideologji 
„Rėžy“, oraz kształtu artystycznego, w ja- 
kim ją ujrzeliśmy na scenie twileńskiej. Dy- 
skusję zagai prof, Stefan Srebrny, Początek 

godz, 8 m. 30 wiecz. 
— T-wa Eugenicznego (walki ze zwyrod 

nieniem). 29 października w !okalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) prof. Z. 
Hryniewicz wygłosi odczyt na temat „O 

cę, choćby w tem, że sołtys jest zwolen niem wózka, napoły we Śnie recytowa- dziedziczności”. Początek o godz. 5.30. 
nikiem twardej reki. Ot, żeby trzymać 
przy pysku. 

— |Jabym, panie, tu na środku wsi 

postawił szubienicę. Jakby powiesić 
choć jednego, byłby spokój. 

Co się okazuje. Bandytyzm. Tu je- 
den chłop z żoną de spółki zamardo- 
wali szwagierkę, tam dziewczynę na 
zabawie zarżneli, gdzieindziej chłopaki 
podżgali się nożami. A bijatyk i kra- 

łem Dziady. Guślarz mówi do gromady: 
Patrzcie, ach patrzcie do góry! 
Oto złocistemi pióry 
Trzepiocą się dwa bajstruki.... 

I zwidziało mi się, nie wiem czemu, 
że Gustaw o mały włos nie został pry- 
makiem. Gdyby był poszedł na gospo- 
darstwo Maryli do  Tuhanowicz. 
poezja go ustrzegła. 

Ale 
Wu. 

  

  

Wstęp wolny. 

Tr le ur y A MROTT'a 
Wialnie "WICHTERLEGO 

„DREVERA i „UNIA* 
Żmijki krajowe i zagraniczne. 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wlino, Zawalna 11-a.   
  

ine a omówieniu tych 
spraw o ili w spokoju gmach 
dyrekcji i wik Ša p 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Koncert Cecy- 

Iji Hansen. Tylko raz jeden, we czwartek, 
dn. 27 bm, da się usłyszeć skrzypaczka 

wszechświatowej sławy Cecylja Hansen, 

która w swym triumfalnym pochodzie zdo- 
łała zdobyć sobie największe estrady na o- 

bu półkulach, Gra jej pełna  uduchowionej 
słodyczy jest tak bogato wyposażona w e- 
fekty muzyczne, że odrazu zdobywa sympa- 

tję i paklask widza. 

W środę, dnia 28 bm., niezrównana w 
humorze komedja w 3 aktach T. Łopalew- 
skiego „Aurełciu nie rób tego", na której pu 
bliczność bawi się doskonale, 

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, we 

iwłtarek, dn. 27 bm., arcydzieło Żeromskiego 
„Róża”, której akcję publicznośść śledzi z 

+   

КО 

Wszystkim Kolegom, Krewnym, P zy- 
jaciołom i Zaajomym, a w szcz*gólno - 
Ści Panu Mojewcdzie Becziowiczonį, 
Panu Wicewojewodzie Jankowskiemu, 
Panu  Nacze nikowi Bruniewskiemu, 
Panu Naczelnikowi Hryhorewicz w, 
Pari Dr. Załuskiej Pani E. Staniawj” 
czowej, Dyrektorce Gimn. im. E. Qrze- 
szkowej wraz z całem gronem — №Мац- 
czycielstwa i uczenicom, 0982 wszy- 
stkim tym, którzy okazali mi tyle 
czliwości i pomocy w oddaniu ostatniej 
posługi mężowi memu 

ś.fp. 

SŁAWSMIROWA 

KUNCEWiCZOWi 
t4 drogą składam najseideczniejs: 
Bóg zapłać, ; > 

ŻONA 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W numerze 295 Expressu Wileń- 
skiego z dnia 24 b.m. ukazało się pis- 
mo p. H. Jabłońskiej, w którem zosta- 
ło wymienione moje nazwisko, jako 
członkini Zarządu Z.P.O.K. w Wilnie, 
uprzejmie przeto proszę © umieszcze- 
nit w jego poczytnem pismie mego wy- 
jaśnienia; nie podzielając niesłychanie 
krzywdzących i bezpodstawnych zarzu 
tów, czynionych p. posłance Janinie Kir 
tiklisowej, złożyłam .swój. mandat w 
miesiącu czerwcu r.b. Protokułów po- 
siedzeń Zarządu Z.P.O.K. w Wilnie z 
dnia 5 i 6 czerwca b. r. nie podpisywa- 
łam nie zgadzając się całkowicie z ich 
treścią. Wyciąganie na forum publiczne 
tych nadwyraz przykrych spraw przez 
p. H. Jabłońską, już po zapadnięciu pra 
womocnego i jedynie miarodajnega wy 
roku Sądu Klubowego BBWR. — po- 
zostawiam moralnej ocenie społeczeń- 
stwa. 
Wilno, dnia 26-X 1931 r. 

Z poważaniem 
Antonina Wojciechowska 
  

D 0 polsko - francuskiego 
kompietu 

przyjmę dzisci od lat 6 do 8 

Pierwszy rok nauczania 
Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 

od 9ej rano do 2-ej pp     
  

zapartym oddechem i ze wzrastajcą uwagą 

w miarę rozwoju akcji. 

— Wielki koncert symfoniczny Antonf 
Brico na Pohułance, We czwartek, dnia 29 
b. m, wielki koncert symfoniczny pod batutą 
znakomitego dyrygenta Antonji Brico. jest 
to niespotykany fenomen w roli dyrygenta 
o wszechświatowej sławie. Jest ona uczeni- 
cą jednego z największych  kapelmistrzy 
światowej sławiy, dyrygenta Karola Mucka, 
który dyrygował między innymi  uroczysto- 
ścią Wagnerowską Bayrenth. Wspaniałe re- 
cenzje wszystkich stolic świata oraz pok!ask 
tłumów publiczności są najlepszą oceną jej 
niepospolitego talentu. Niezawodnie i Wźlno 
muzykalne nie ,pominie okazji, aby usłyszeć 
koncert dyrygowany przez znakomitą Brico. 

‚ Сепу miejsc nie podwyższone. Sprzedaż 
blietów już rozpoczęta, * 

Jeden z największych krytyków, Felicjan 
Szopski w recenzji swojej 'w „Kurjerze War 
szawskim* pisze: Sensacją i atrakcją kon- 
certu było kierownictwo  dyrygientki, pani 
Antonji Brico. Jej soosób opiera się przede- 
wszystkiem, iak widać, na pogłębionem prze 
trawieniu muzycznem wykonywanego dzie- 
ła, na wniknięciu subtelnem we avszystkie 
jego szczegóły, na opanowaniu całości, która 
pod jej batutą zjawia się jako kreacja o zna 
czeniu wybitnem. Ruchy jej nie są przesad- 
ne, ale bardzo wymowne i oddziaływające 
na orkiestrę, Ma w tem pani Brico technikę 
bardzo wyrobioną, pewność i spokój, Umie w 
ten spasób wydobyć efekt pełny, co się za- 
znaczyło szczególniej w symfonji Czajkow- 
skiego. 

„ — „Polonja” Mickiewicza Nr. 11 codzien- 
nie od 10 wiecz. do 4 rano rewja tańca, śpie 
wu i humoru, „Dancing“. 

с CO GRAJĄ W KINACH? 
a — Rango (pieśń Dżungli). 

lo Miejskie —  Tragedja żniczki 
Nedelków, A 

Heljos — Hadżi Murat (biały szatan), 
Hollywood — Hadżi Murat (biały szatan) 
Stylowy — Hrabina Paryża 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Zajście przed „H e 1 jo- 

sem". W niedzielę wieczorem koło ki 
nematografu „Heljos* wynikła awantu 
ra między Jonaszem Szapiro (Stefaf- 
ska 27) a Jakóbem Purto, synem wła- 
ściciela cegielni, W. wyniku zajścia p. 
Szapiro musiał zwrócić się do Pogoto- 
wia Ratunkowego o pomoc. 

W chwili, gdy poszkodowany po 
wyjściu z Pogotowia znalazł się na ul. 
Daminikańskiej, znowu spotkał miode- 
go Purtę, który bez żadnych wstępów 
począł go okładać kijem. Tym razem 
Szapiro doznał złamania podstawy no- - 
sa, tak że musiano odwieźć go do 
szpitala żydowskiego. 

— Ustalenie tożsamości samobójcy 
z Antokoła. Na skutek rozpisanych po- 
szukiwań z jednoczesnem załączeniem 
fotografji nieznanego mężczyzny, któ- 
ry przed tygodniem popełnił samobój- 
stwa koło boiska 6 p.p. Leg., zdołano 
obecnie ustałić jego tożsamość. Tajem- 
miczym desperatem okazał się mieszka- 
niec Białegostoku ]. Garasimowicz. 

Powodem targniecia się na życie 
było tło erotyczne. Narzeczona Garasi- 
mowicza mieszkała w Wilnie. 

Zdemolowanie lokalu ki- 
„Pałn*. W niedzielę grupa osobników wtar 

gnęła do remontującego się lokalu kina „Pan* 
prz ulicy Wielkiej i zdemołowała urządzenie, 
łamiąc i niszcząc krzesła, szyby i drzwi. 

Najście jest wynikiem porachunków 0Ss0- 

bistych między właściciełem domu a zarzą- 

dem kina, 

Straty wynoszą kilka tysięcy złotych. 
(Dokończenie kroniki na str. 4-€j). 

          #
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pełnieniem lektury, to też pierwsze 

klatce: Paliłam się 

- mieckimi monarchistami, 

4 

— Amatorzy serów.  Gurwiczowi 
Joselowi w nocy z dnia 24 na 25 ze składu, 
«mieszczącego się w dziedzińcu domu Nr. 7 
przy ul. Kwiatowej nieznani sprawcy skradli 

68 główek sera holenderskiego, wartości 

350 zł, 
— Uwaga na sąsiadki. Stankiewiczowej 

józefie (Dyneburska 20) skradziono z nie- 
zamkniętego mieszkania bieliznę damską 

wartości 77 zł. Jak ustalono, kradzieży tej 
dokonała Chojasz Franciszka, (Dyneburska 
20), która po kradzieży zbiegła: 

— Nagły zgon. W mieszkaniu Bara- 
nowskiego Stanisława (Wiłkomierska 44) 
zmarł nagłe Sobolewski Jerzy, lat 49, z za- 
włodu dozorca, zam. przy ult Sawicz 8, Przy 
czyna Śmierci narazie nieustałona. 

ik żny strzał, Marcinkiewicz A 
fons (Holendernia 2) wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z bronią — pistołetem ,„Mon 
te Christo* — spowodował strzał, raniąc się 

w lewą dłoń. Lekarz Pogotowia odwiózł Mar 
oinkiewicza do szpitała żydowskiego w stanie 
iezagrażającym życiu. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
Nr. 38 przy ul, Zawalnej znaleziono podrzut 
ka płci żeńskiej w wieku około 3 miesięcy 

SMORGONIE 

— Zajście z sekwestratorem. We 
wsi Chwiecewicze gm. smorgonskiej 

doszło do zajścia na tle sekwestru in- 
wentarza za zaległe podatki. Grupa 

chłopów uniemożliwiła sekwestratoro- 

wi janczukowskiemu zajęcia inwenta- 

rza, a gdy przybyła policja, awanturni- 

"cy stawili opór. 
Winnych podžegania do oporu are- 

sztowano. 
BRASLAW 

— śmierć rybaka. Podczas połowu 

ryb w jeziorze [Bielany wypadł z łódki i uto- 

nął Jan Ławrynowicz, mieszkaniec wsi Bie- 

Tany. 
Z POGRANICZA 

— Przemyt cukru. W rejo- 

nie Turment zatrzymano trzech prze- 

 "nytników z transportem cukru wraca- 
jącego drogą przez Łotwę, do kraju. 

— Upołowali dzika. Koto Olkienik kopi- 
ści zastrzelili 5 pudawego dzika. 

— Ujęcie podejrzanych. Pod 
Oranami, w trakcie przekraczania granicy Z 

Litwy, ujęto dwóch osobników, podejrzanych 

o zbieranie informacyj wojskowych. 
DUKSZTY 

— „Uproszczona likwidacja 

długu. Dwaj chłopi dłużni byli mieszkań- 
cowi Dukszt, Joftemu 2 tys. zł. 

Gdy przyszedł termin płatności, dłużnicy 
zgłosiłi się do Jofiego rzekomo w celu ure- 
guiowania należności. 

© W chwili, gdy lichwiarz położył na stół 
weksle, przybyli pochwycili je i wrzucili do 

|, Jofire wszczął naturalnie alarm, na który 
przybyła policja i aresztowała pomysłowych 
chłopów. Zatrzymani tłumaczą się, że Joiie 
procentami wydusił od nich około tysiąca 

złotych, a gdy trzeba było weksle wykupić, 
mie chciał prolongować terminu płatności. 
Czyn ich był więc aktem zemsty. ` 

"NA FILMOWEJ TAŚMIE 
  

2 „DROGA OLBRZYMOW“ 
łasa „Kino Miejskie", 
"Nadludzkie wysiłki pierwszych kolonizato 

rów Aineryki są obfitym tematem dla po- 
wieści, w rodzaju Fenimora Coopera. Film 
„Droga ołbrzyrnów” jest ilustracją takiej po- 
wieści, ilustracją piękna, bogatą. Ale nie 
imóżna nazwać „Drogi olbrzymów" filmem, 
bo brak tu należytej akcji i intrygi filmowej. 
To, co usiłuje akcję zastąpić jest raczej 
szeregiem sztucznie powiązanych obrazów. 

Nie stawiając zatem w tym względzie žad- 
mych specjalnych wymagań i patrząc na 
„Drogę ołbrzymów* jak na kolejno przesu- 
wające się przed oczyma, ładne ilustracje z 
książki o walkach z Indjanami, © przygo- 
dach na prerjach amerykańskich, możemy 
wynieść dobre wrażenie. „Ilustracje” te bo- 
wiem są naprawdę ładne, a zdjęcia plainae- 
rowe naležą do najiepszych, 

__ „Droga olbrzymów” jest filmem dźwięko- 
wym, ale w.„Kinie miejskiem” idzie jako 
niemy, co z pewnością nie ujmuje mu war- 
tości, bo w wersji dźwiękowej plagą tego 
filmu są diałogi. 

„ Muzyka dodana do filmu przez orkiestrę 
p. Salnickiego, jest starannie dobrana. 

„ Dla miodzieży, lubiącej. powieści Coope- 
ra, jest „Droga olbrzymów” ciekawem uzu- 

seanse 
są wypełnione młodzieżą szkolną. Tad. С. 

Oflary 
' Pozostałe przy zakupie wieńca na grób 

ś.p. Heleny Łagunowej 20 zł, 10 gr. ofiaro- 
wują dla bezrobotnych przyjaciele i znajomi 
z Dyr. Wi. 

Fiedorowicz. J. na Żłobek im. Maryi zł. 50. 
Zamiast wydatku na upominek imienino- 

iwyy koleżance Irce Rudnickiej Janeczka Ko- 
zakówna na chleb dzieciom 2 zł. 50 gr. 

  

SYDNEY REILLY. 

SPORT 
Ostatnie nowiny. 

Nikt już chyba niema wątpliwości co do 
tego, że do Ligi wejdzie Naprzód (Lipiny — 

G. Śląsk), który w decydującym spotkaniu z 
łódzkin ŁTSG zwyciężył 4:2. Do walki fina- 
łowej stanie on z drużyną 22 p.p. (Siedlce) 
która zwycięstwem z 82 p.p. (Brześć) 3:1 za- 
kwalifikował się do walk finałowych. 

W spotkaniach międzymiastowych Kra- 
ków zwyciężył Warszawę 3:1, a Łódź — 
Śląsk 1:0. 

Wyniki te są niczem wobec 
polskiej reprezentacji piłkarskiej 
zentacją Jugosławii. 

Po zaciętej walce Polska zwyciężyła 

pewnie 6:3 rehabilitując się tym wynikiem za 
podrzednie porażki. 

Do zwycięstwa przyczyniły się przede- 
wszystkiem doskonale grające tyły oraz Bal- 
cer i Knioła w ataku. 

Bramki strzelili: Balcer — 3, Knioła—2 i 
Martyna z wolnego. 

Kusociński znów zwyciężył w biegu na 
5000 mtr. Na ten raz w Paryżu uzyskując 
czas 14:58,4. 

Niemałą sensację wywołała na całym 
świecie wiadomość o aresztowaniu we Francji 
słynnego boksera włoskiego Carnery. 

Jest on Włochem naturalizowaaym we 
Francji i.. unikającym służby wojskowej. 
Jeżeli nie jest 40 kawał reklamowy to jest to 
doprawdy kawał. 
—dezerterem. 

Wiadomości z Wilna mało. 1 p.p. Leg. 
walcząc w sobotę z najgroźniejszym swym 
rywalem Makabi zwyciężył 2:1. 

Mecz odbywał się podczas 
warunkach uni możliwiających 
dzenie celowej gry zespołowej. 

W drużynie wojskowych po raz pierwszy 
wystąpił nowy gracz Zbroja, b. członek kra- 
kowskiej Cracovii. (t) 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
11,58 Sygnał czasu 
12,10 Kom. meteor. 
12,13 Muzyka taneczna i baletowa (pły- 

tv) 1) Massenet — Muzyka baletowa z op. 
„Cyd”, 2) Strauss — Potpourri waiców. 3) 
Štrauss — Alnia, — polka 4) „Mała seno- 
rita“. — tango — (L. Messal). 5) Freed — 
Chciałbym — fokstrot. 6) Gold — Melodija 
miłości — boston. 7) Kataszek — Boston 
(M. Fogg). 8) Heldeiberg — Draga — blu- 
es. 

15,25 „Przegląd czasopism kobiecych — 
z Warszawy. 

15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy i 
ze Lwowa. 

16,20 „Z dziejów nielegalnej 

„Robotnika* — odczyt z Warszawy wygło- 
si Wł. Malinowski. 

17,05 Kom. z Warszawy. 
17,10 „Literatura a życie powszednie" — 

  

zwycięstwa 
nad repre- 

deszczu, w 
przeprowa- 

  

  

drukarni 

odczyt wygt. Tadeusz Łopalewski. Transm. 
na wszystlie stacje polskie. 

17.35: Koncert z Warszawy. 
18.00: Uroczysta akademja ku czci W. 

Ks. Witolda wi 501 rocznicę zgonu, Tr, z 
Auli Kolumnowej na U. S. B. 1) przemówie- 
nie prof, Witolda Staniewicza, prezesa Ko- 
mitetu obchodu Witoldowego, 2) „Bogu Ro- 
Я21са“ — w wyk. chóru „Echo“. 3) Odczyt 
Oskara Haleckiego prof. U. W, 4) Przemó- 
wienie prof, Mieczysława Limanowskiego. 

19.20: Kom. Aeroklubu Wil. 
19.30: „Murzyn z „Palais du peuple“ — 

feljeton wygł. Czesław Miłosz, 
22,10 Koncert kameralny 
20,15 Koncert popularny z Warszawy. 
21,55 Skrzynka techniczna z Warsz. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 26 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,86 i pół, 8,88 i pół — 8.84 i pół, 
Belgja 12470 — 125,01 — 124,39. — Londyn 
— 35,10 — 35,19, — 35,01, Nowy York 8,912 
— 8,932 —8,892, Nowy York kabel 8,918 — 
8,938 — 8,898. Paryż 35,12 — 35,21 — 35,13 
Praga 26 — 41 — 26,47 — 26,35, Szwajcarja 
175,00 — 175,43 — 174,57. Włochy 46,50 — 
46,62 — 46,38. Berlin w obrotach prywat- 
nych 219,50. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczką inwestycyjna 76,50. Ta 
sama seryjna 81. 5 procnetowa konwersyjna 
41,25. 6 proc, dolarowa 60 —- 61. 7 proc. 
stabilizacyjna 55,75 — 56,75, 8 proc. L.Z. 
BGK i RB, obligacje BGK 94 Te same 7 
procentowe 83,25. 7 proc, L.Z, ziemskie do- 
larowe 60 — 60,50, 4 i pół proc. ziemskie 
42,75. 4 1 pół proc, warszawskie 48, 8 proc. 
warszawskie 64 — 65,25 — 64,50, 8 proc. 
Częstochowy 55,75, 8 proc. Łodzi 61,50 — 62 
10 proc. Radomia 66,50, 6 proc. obligacje m. 
L“ 1926 r. VI emisji 38,50. 8 proc. 

ielc 

AKCJE: 

Bank Polski 110. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
W Helsingforsie czułam się, jak w 

z niecierpliwości, 
ale musiałam czekać. Wreszcie przy- 
szła, mi nowa myśl do głowy. Wspomi 
nałam już o X... i jego gazach trują- 
cych. у 

Z pewnych danych domyślałam się, 
że X.. jest w ścisłym kontakcie z nie- 

którzy zdo- 
byli tajemnice swego niezwykle silnego 
gazu śmiercionośnego. Udało mu się 
uzyskać pozwolenie na sprzedaż for- 
mułki gazu ,białej* organizacji, walczą 
cej z bołszewikami. Zdrada Sawinko- 
wa pokrzyżowała plany, ale pamięta- 
łam, że odprowadzając nas w dzień 
wyjazdu do Ameryki, X... namawiał u- 
silnie mego męża, by zechciał się tą 
sprawą zająć. Zaproponowałam więc 
„Prustowi” następującą zatnianę: jeśli 
oni odnajdą mego męża, postaram się 
dostać dla nich tajemnicę owego gazu. 

W mrożny poranek wyiechałam dc 
Paryża. Marja  Szultz odprowadzała 
mnie i żegnała serdecznie, obiecując 
nie zaprzestawač poszukiwań Sydneya. 
Natychmiast po otrzymaniu pozwole- 
nia z Moskwy, dotyczącego publikacji 

w „Times'je* miała zadepeszować do 

Wydawca. Stanisiaw Mackiewicz. 

czasie miałam uczyć się usilnie języka 
rosyjskiego, a gdy będę nim dostatecz 
nie władała, Marja odwiezie mnie da 

Moskwy. 

Teraz przedewszystkiem musiałam 
pomówić z X... o gazach. 

W Paryżu zatrzymałam się w skrom 
nym, cichym hoteliku, Wkrótce nade- 
szła depesza od Marji: „Podpisuj umo 
wę'. Natychmiast wysłałam wiado- 
moščė do „Times'a“: й 

„Sydney Jerzy Reilly, zabity 28 
września przez żołnierzy G.P.U. w wio 
sce Allekul w Rosji”. 

Następnego dnia wszystkie gazety 
przedrukowały wiadomość, dodając 
szczegóły z życia mego męża i jego 
heroicznej pracy dla dobra ojczyzny. 

Ale wybieg mój był bezowocny: 
gazety sowieckie ograniczyły sie jedy- 
nie na suchem i krótkiem potwierdze- 
niu tej wiadomości. 

Tymczasem Marja dała mi znać, że 
postawiła na nogi całą organizacje, że 
„Trust* obiecał odnaleźć Sydneya. Ja 
ze swej strony uczyłam się pilnie ję- 
zyka rosyjskiego, pamiętając obietnicę 
Marji wydostania mi paszportu. 

Omal że rie mistrz Świata. 

$ 

Wilcze kty 
Z KOŁA POLONISTÓW „USB. 

Koło Polonistów: riniejszem powiadamia 
swych członków i wszystkich  stuchaczy 
USB, że staraniem sekcji dramatycznej został 
zorganizowany kurs dykcji, kierownictwo któ 
tego objął łaskawie p. dyrektor Szpakiewicz. 

Ćwiczenia będą się odtkywały w ponie- 
działki i czwartki w godzinach od 15 m. 30 
do 17 w lokalu Seminarjum Polonistycznego 
(Zamkowa 11). Udział w ćwiczeniach mogą 
brać wszyscy studenci USB. 

AKADEMICKA DRUŻYNA HARCERSKA 

Stanęła do pracy 'w zwiększonych szere- 
gach, na drugiej z rzędu w b. r. szkolnym 
zbiórce 23-X 31 r. stawiła się gromada, 1i- 
cząca 45 osób, w tej liczbie był kurator d-ny 
d-t prof. Dziewulski — przybyła również spo 
ra garść nowych ludzi. 

Na zbiórkę złożyło się treściwe sprawoz- 
danie z pracy w ub. r., omówienie progra- 
mu jej na r.b, wybory drużynowego, na 
którego przez aklamację został wybrany po- 
nownie druh Ludwik Bar, podział funkcyj 
(kierownicy sekcyj, referenci) i ukonstytuo- 
wanie się zastępów. 

  

  
Tygodnik Ilustrowany — nr. 43 przynosi 

zajmujący ieljeton "W. Rzymowskiego pt. 
„Dzieje ludzkości. Dużo cennych informacyj 
zawiera artykuł wstępny pt. „Znaczenie spa 
dku funta dla gospodarki poiskiej“. Syntezę 
działalności i zasług Edisona przynosi felje- 
ton „Wielki mag z Menloe Park*, ozdobio- 
my ciekawemi zdjęciami z życia wielkiego 
wynalazcy. W. Zawistowski daje cięty ko- 
mentarz na marginesie uchwał prezydenta 
wlielkich miast polskich („Defenzywa teatral 
na samorządów" |). J. Janowski w żywym 
feljetonie zajmuje się wielkiemi wydarzenia 
mi na połu lotnictwa i automobilizmu („W 
warkocie śmigła i huku motorów"). K. Stro 
menger mówi o roli kobiety w muzyce („Fe 
minizm a muzyka”), Kronika literacka, pięk 
na kolumna sprawozdań malarskich, rewjo- 
wych, aktualne, głębokie refleksje w „Ide- 
ach i zdarzeniach”; poezje M. Pawlikow- 
skiej, proza Choromańskiego i Kossowskie- 
go składa się na bogatą i różnorodną treść 
numeru. 

Tęcza — tr, 43 — |. Drobnik omawia 
książkę Seydy. — „Polska na przełomie 
dziejów”, O twórczości artysty - malarza 
M. Rekuckiego pisze Z. L. — St, Werner 
daje artykuł pod wymownym tytułem: „Fab 
ryka powieści pod firmą Edgard Wallace". 
Czytamy tam: m. in.: „Ale cóż począć? Trze 
ba się z tem pogodzić... Tak jest już u nas 
obecnie, że wielkim twórcom stawia się po 

śmierci pomniki, a  „producentom““  tiaj- 
krwawszych sensacyj zapełnia się konta ban 
kowe”... W. Hoffman prowadzi nas do Pa- 
ryża, X. Posadzy — do Brazylji, M. Bober- 
ska — w Alpy. 

Świat — Nr. 43 — „Czy życie w Połsce 
staniało?* — na to pytanie szereg «dpowie 
dzi dają dobre gospodynie i solidni kupcy. 
O Chełmońskim pisze St. Krz. Książkę St. 
Mackiewicza „Myśl w obcęgach* obszernie 
i z wielkiem uznaniem omawia — ski. T, 
Garczyński w art. „życie gospodarcze i mo 
ralnošė“ — porusza najważniejsze bolączki 
życia współczesnego. 

' Wiadomości Literackie — nr. 43 — Boy 
Żeleński informuje o nowej ustawie małżeń- 
skiej, opracowanej przez Komisję Kodyfika- 
cyjną uzupełniając informacje obszernemi u- 
wagami, A. Świętochowski publikuje da!łsze 
karty niezmiernie ciekawego pamiętnika. Ko 
lumna francuska daje przegląd życia litera 
ckiego Francji. Bogata kronika połska. 

Pologne Litteraire. — Nr. 61 — Na pier- 
wszej kolumnie znajdujemy dalszy ciąg 
głosów pisarzy europejskich na temat nagro 
dy literackiej Ligi Narodów według projektu 
PEN-Clubu, Dałej — przekład z „Dantona” 
St. Przybyszewskiej, artykuł Klinglanda 0 
twórczości art.-mal. Olgi Borneńskiej, wre- 
szcie ciekawe głosy o Polsce w prasie za. 
granicznej. 

Tiustracja Polska — nr. 56 —. Najtańszy 
w Polsce tygodnik ilustrowany (45 gr. nu 
mer, zawierający 24 str. dużego formatu), 
przynosi m. in. artykuł p. t. „Jedziemy do 
Trok*. Autorem jest członek redakcji K. 
Por. który przed paru tygodniami bawił w 
Wilnie w celu nawiązania stosunków z Wił 
nem literackiem i artystycznem, Artykuł jest 
ilustrowany wcale dobremi  fotografjami. 
Tekst zawiera drobne błędy w rodzaju 
„„„Szybko mijamy... przedmieścia Wilcza i 

razić mi współczucie, był X... Drugą 
— stary, poczciwy Burcew. 

Wizyta X... ucieszyła mnie szczegól 
nie, gdyż mogłani zabrać się natych- 
miast do uskutecznienia swego planu, 
dla którego przybyłam do Paryża, X... 
był, jak zawsze, bardzo ciekawy i do 
kuczał mi pytaniami... Chciał koniecz 
nie dowiedzieć się, z czyjego ramienia 
pojechał Sydney do Rosji, a gdy po- 
wiedziałam, że połączył się z ludźmi, 
godnymi zaufania i że ja sama wstą- 
piłam do organizacji, zainteresowanie 
jego wzrosło jeszcze. 

X... odwiedzał mnie często. Wresz 
cie, uważając, że grunt jest dostatecz- 
nie przygotowany, zadałam pytanie, 
dotyczące gazu. X... zręcznie uniknął 
odpowiedzi, ale widocznie miał wielką 
ochotę porozumienia się z tymi, któ- 
rzy „stali wyżej w „Truście*. Wyjawi- 
łam niu swe warunki. 

Jeśli nawiążę kontakt, pomiędzy 
nim, a tymi ludźmi, musi mi wzamian 
obiecać i słowem honoru zaręczyć, że 
da mi formułę gazu dla rządu: angiel- 
skiego, nie informując o tem swych 
przyjaciół — Niemców. X... znów nie 
dał odpowiedzi, ale pragnienie spotka 
nia się z wodzami organizacji było w 
nim tak silne, że nie wątpiłam, że mo- 
je warunki będą przyjete. X... prosił o 
zachowanie ścisłej tajemnicy. 

  

Е ОМО 

Sklep futer 
i pracownia 

kušnierska 
ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

do nowego lokalu przy 

Porudomińskich 
ul. Niemieckiej 2 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 

Telefon ten sam Nr. 13-72 
  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA Nad program: 
Ortrobramsko 3 PSE 

godz. 6, 8 i 10 wiecz. TRAGEDJ 

Od wtorku 27 b. m. 
godz. 4—6 

Flip i Flap w opałach. 
Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czyn! 

Przygody w obłokach 

A KSIĘŻNICZKI NEDELKÓW 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

dramat 
w 10akt. 

na od 3.30 do 10 w. 

  

  Kino „Helios“ Premjera! 

Wszechświatowy przebój dźwiękowy Niezrównany k 

IWAN MOZŻUCHINc="= LIL DAGOWER :presiczna 

HKADŹŻI MURAT 
LWA HR. TOŁSTOJA. Reżyser Aleksander 

mych filmów ostatnich sezonów całego Świata. Dodatki dźwięk. 
Według słynnego arcydzieła 

Film jednocześnie wyświet 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1 

Wkrótce korona Polskiej czołowej tw 

BETTY AMANN " 

Wołkow. Najpotężniejszy 

|Kino „Holływaod” 
ról ekranu 

mcnumentalny 
dźwiękowcu m 

(Biały 
szatan) 

ze wszystkich dźwiękowych i nie- 

fla się w dwóch kinach „Helios“ i Hollywood“ 

0.15. 

6rcz: šci filmów dżwiękowych 10 z Pawiaka. 

  

SŹWIĘKOWE MIRO 

CG/INe 
WIELKA 47. tel. 16-41 

  

SPRZEDAŻ 

K. D 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

UNE „LICHTLO 

Prześliczny przebój 

Wykonał i reżyserował na Sumatrze ERNEST 
tychczas sceny. Film ten jest przedmiotem po 

wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. 
zniżone. Początek o g. 4, 6,8 i 10.30, 

PIANINA.FORTEPIANY 
I FISHARMONIJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

ĄBROWSKA 

Coś, czego się jeszcze nie widziało! Cud najnowszej techniki! 

dźwiękowy 

B 5 

  

    
   

      

     

WVNAJĘCIE 

LOSY 1 KLASY 24 LOT. PAŃSTW. 
WSZYSCY KUPUJĄ w KOLEKTURZE 

WILNO, WIELKA 44. 
PKO. 81051. _ Tel. 4-25. 

W 

Urzędowa tabela wygranych 5-tej klasy 
jest już u nas do przejrzenia 

Prosimy wszystkich naszych P. T. Klijentów, którzy dotychczas nie podjęli 

wygranych lub nie sprawdzili jeszcze swoich losów, o łaskawe połatygowanie się 

do naszej kolektury. 

№ az CO AIC AO OO OO TO O AW OOO TO OW TO CO COCO CD UW DOC UTA 

OBWIESZCZENIE 

Komornik - Sądu Grodzkiego w Wilnie 
IX rewiru Konstanty Karmelitow, zamiesz- 
kały w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6— 

14, na zasadzie art, 1030 UPC. podaje do 
wiadomości publicznej, że w dniu 2 fistopada 
1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
Wileńskiej Nr. 25 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji nałeżącego do Wacława Mikulskiego 
majątku ruchomego, składającego się z 200 
książek nowych dla młodzieży różnych auto- 
rów (beletrystyka), oszacowanego na sumę 
500 zł, na zaspokojenie pretensji Stanisława 
Batura w sumie 200 zł. z procentami i ko- 
sztami, Opis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być 'może w! dniu licytacji zgod- 
nie z art. 1046 UPC. 

Komornik Sądowy K. Karmelitow 

©00060©000002 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik sądu grodzkiego w Wilnie re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Jakó 
ba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z art. 
1030 U. P. C. podaje do wiądomości publi z- 
nej, że w driu 2 listopada 1931 roku o go» 
dzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Domini- 
kańskiej 7, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Michela Lidskiego majątku” ru- 
chomego składającego się z pończoch, skar- 
petek i rękawiczek, oszacowanego na sumę 
złotych 530. 

Komornik F. Legieckl. 

LU a 
Najkorzystniej 
kupuje się towary gwarantowanej do- 
broci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 
tweedy i jedwabie na suknie i palta, 
materjały mundurkowe, wielki wybór 
"flanel, kołder watowych i pokrowców. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

  

      

nie te wydarzenia? Nie. Niema bo- 
wiem żadnej treści ta tajemnica: u- 
kłady z X.. toczyły się rok prawie i 
nie doprowadziły do niczego. X... wy- 
myślał rozmaite sposoby, aby uchylić 
się od odpowiedzi i wciąż prosił o ja 
kiś czas zwłoki. Widocznie sprawę cią 
gnął umyślnie, aby tymczasem wydo- 
być ode mnie jak najwięcej wiadomo- 
ści, dotyczących organizacji, do której 
wstąpiłam. 

Nie skąpiłam mu informacyj i po- 
znałam go z jednym z szefów. Macja 
przyjechała do Paryża i wzięła sprawę 
układu w swoje ręce . Przyjeżdżała 
dwa razy, a za trzecim razem, przy- 
wiozła eksperta. Ale X.. dalej cofał 
się i wykręcał, nie dając odpowiedzi 
stanowczej. : 

Za każdą bytnošcią Marji w Рагу- 
żu wypytywałam ją chciwie o wiado- 
mości o Sydneyu. Co się z nim stało? 
Co pisze „Trust“? Czyžby „Trust“ do 
tąd nic nie wiedział? Ale na wszyst- 
kie pytania Marja odpowiadała tylko: 
nic, nic nie wiadomo! 

Biedaczka, wiem, że ona męczyła 
się niemniej ode mnie. Święcie dotrzy 
mała słowa: wszystkie jej wysiłki skie 
rowane były ku odnalezeniu Sydneya. 

Tymczasem X.. szeptał mi strasz- 
ne rady. Przychodził do mnie codzien- 
nie i codziennie jego straszne, złowie- 

mnie. „Podpisuj umowę!" W  między- Pierwszą osobą, która przyszła wy Czy zdradzam go, opisując obec- szcze słowa wgryzały się w moją du- 

Drukarnia Wydawnicza „Słowo. 

  

   

  

ILEKARZE! [Akuszerkii 
DOKTÓR MED. 

BAURYŁAJEWICZOWA 
przyjmuje od 11—12 przeprowadziła się ul. 

iod 5—6. Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
Choroby skórne, lecze- binet kosmetyczny, U- 
nie włosów, kosmetyka suwa zmarszczki, piegi, 
lekarska i operacje ko- wągry, łupież, brodaw- 

smetyczne. Wilno, ki, kurzajki, wypadanie 
Wileńska 33, m. 1. włosów 

r. Keni = Br. Kenigsberg Rosa'* 
choroby skórne, wene- 

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

    

tyczne i moczopiciowe zmarszczki, wągry, wo- 

Mickiewicza 4, ste Lukos usuwa 

tel. 10-90, isbinet . 
Da 9-171 4—8 Kosmetyki Ćedi 

ы Leczniczej 

| KOSMETIKA 1. Hryniewiczowej. 
mala WIELKA № 18 т.9. 

GABINET 
Prayj.w g. 10-11 4-7 

Racjonalnej 

W. Z. P. M 3%, 

kosmetykij | 

leczniczej |JLOKALI 
Mickiewicza 31—4 Е 

kobiecą 
Urodęgoz;s- DO WYNAJĘCIA 
mali, odówiczi ов Mieszkania 
jej skazy i braki, Masaž 5 pokojowe, 4 pokojo- 
twarzy i ciała (panie). we i jednopokojowe z 
Sztuczne opalanie cery. wygodami i elektrycz- 
Wypadanie włosów i nością odremontowane 
łupież. Najnowsze zdo- przy ul. Brzeg Anto- 
bycze kosmetyki racjo- kolski Nr. 21. Dowie- 

nalnej dzieć się u dozorcy lub 
Codziennie od g. 10—8 telefon 12-76 u hr. 

W. Z. P. 43. Mohila. 
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POKROWCE NA KOŁDRY 
bieliznę damską i męską z nowego 

olbrzymiego transportu poleca 

A N G © PIEŚŃ DŹUNGLI 
SCHOEDSACK. Mrożące krew niewidziane do- 

dziwu na całym Świecie. Ze względu na wysoką 

Atrakcje dźwiękowe, Na l-szy seans ceny 

w dnie świąt. o g. 2-ej. 

   

    

    

   

Polska Składnica Galanteryjna 

FRANCISZKA FRLICZKI 

Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

50 WYNAJECIAL R O Ž Iš EB 
suche i jasne mieszka- | AL 

ia 5-ci kojowe z nia 5-cio pokoj KUPIĘ 
kuchnią, łazienką i wy» 

OGRÓD godami. 

== ew, z domkiem w Śród- 

Wiłkomierska 5a. 

Mieszkanie mieściu lub blisko auto 
busu. Pośrednicy wy 

5 pokojowe łączeni Dokładne oler- 

odremontowane z wy-_ ty: Główna poczta, 

  

dami, ogródek. Do Post.-zest. Okaz. leg. 

© ysajęcia. + Zakretowa C. K. 146. 
11, dowiedzieć się u EE EŃ 

dozorcy. 
Fortepian 

tanio sprzedam. Oglą- 
dać od 12—5. Targowa 

za mostem Kolejow, 
3 furtka. 

P kój ciepły, 

0 wygody 
łazienka, używ. kuchni 6% 
Wiwulskiego 6-c m. 14. R 
oai > A 

2 mieszkania U“*. palmy 
z 8 pokoi i 4 pokoi zedo sprzedania. Kwa- 
wszelkiemi wygodami szelna 23 m. 5. Oglą- 
nowoczesnemi, wanna dać można codziennie 
na miejscu do wyna- od 9—12 i od 15—17. 
jęcia. Wilno, ul. Sło- SĘ 

vacklego 17 _........Udziełam lekcji 
Słoneczne niemieckiego 

Wiwulskiego 6-c m. 14. 
o kan owi ia 

z lazienką, wygodami, majątków 

tarasem, ogródkiem, Plany ziemskich, 
elektrycznością i piw= parcelację oraz wszelkie 

nicą, (w tem 2 pokoje prace miernicze wyko- 
z niskrępującem wej-nuje mierniczy prry- 
ściem). (W pięknej sieg! 
d>ielnicy przed placem Wiodzimierz ZEJTC 

Św. Piotra i Pawła. Baranowicze, Sadowa 
Codziennie od g. 2 do11 telefon 222. 
4.30 po południu, Na mne 
Ne ul, Kościuszki Krawcowa 

25 ь 

№ 25. „ _—  hafciarka 
P 0 K 0 JSzi= najmodniejsze 

suknie, ubrania dzie- 
słoneczny, wszelkie wy cinne po cenach naj- 
gody, wodociąg, wanna. przystępniejszych. Fi- 
Ul. Przejazd 10 (Anto-larecka 24 m. 2. 

kol) + zerowa + rem 
-'  Rutynowana 

wychowawczyni niem- 
ka z długoletnią prak- 
tyką posiadająca reko- 
mendacje, poszukuje 
zajęcia do dzieci. Ła- 
skawe oterty uprasza 
się składać do Adm, 

Planina I fortepłany „Słowa* pod M. P. 
nowe i używane na w mać AC > 

BONA raty i do wynajęcia 
Kijowska 4—10 

z inteligentnej rodziny, 
--» poszukuje posady do 

  į 

  

rein     

  

szę. Mówił rzeczy okropne, a ja słu- 
chałam — i wierzyłam. Słuchałam go 
ze strachem i radością. Wola moja 
poddawała się jego woli. 

Byłam jakby szalona. Nieznośny 
ciężar gniótł moją duszę. Krwawe wi- 

dziadła napastowały mój mózg. Mę- 
stwo, podtrzymujące mnie, było odwa 
gą rozpaczy. A X..  przekonywująco 
szeptał mi stale: „Zemsta, zemsta”. 

Nadeszły rozpaczliwie smutne świę 
ta Bożego Narodzenia. Byłam znów 
sama, pogrążona w niepokoju i bólu... 
Otrzymałam następującą kartę z ży- 
czeniami: 

„Nie życzę Pani Wesołych Świąt, 
ani szczęśliwego Nowego Roku, ale 
życzę wypełnienia zemsty --- zemsty 
za moją ojczyznę, za niezliczone ofia- 
ry i za Pani ukochanego Sydneya. 

To samo powtarzał mi codzień. 
Miał 'on swój plan. Miałam sprowoko- 
wać wdanie się rządu w tę sprawę: 
Sprawa moja miała być oddana pod 
sąd całej ludzkości. Mszcząc się za 

Sydneya, miałam zadać decydujący 

cios wrogowi. W jaki sposób? Ki U- 

ważał to za rzecz bardzo prostą: mia- 

łam popełnić morderstwo polityczne... 

Nie narażałam się tem na wielkie 

niebezpieczeństwo: gdy historja mego 

życia nabędzie razgłosu, nikt we Fran 

cji mnie nie potępi... X.. i jego przy- 

jaciele wezmą na siebie obronę, jak 

  

H. Abelow 

- dzieci, Ul. Połocka 4--12 

  

uczynili to dla Konradi'ego w Szwaj- 

carji, Ofianą mojej zemsty miał być 

Rakowski, poseł sowiecki w Paryżu. 
Byłam gotowa. Czyn ten odpowia- 

dał najzupełniej mojemu nastrojowi, 
Niepewność, męczące oczekiwanie, do 
prowadziły mnie do szaleństwa. Do- 
syć powiedzieć, że ja, zwykła kobieta, 
żyjąca dotąd życiem pospoliten zupeł 
nie i nie interesująca sie polityką, 
wstąpiłam do szeregów fanatyków, dła 
których morderstwa polityczne były 
zwykłym środkiem walki. 

Dziwnie drobny i nic nie znaczący 
epizod uratował mnie i Rakowskiego. 

Kiedy krew ostatecznie rzuciła mi się 

do głowy, kiedy we śnie i na jawie 

prześladowała mnie jedna myśl o ze- 
mście i wszystko było już ułożone, X.. 
przysłał dla przykładu i zachęty „Świę 
tą Joannę“ Bernarda Shaw'a. 

Otworzytam książkę i krzyknęłam 
"przeraźliwie: po stronicy przebiegło 
wstrętne małe stworzenie. 

Książka wypadła z moich rąk, a 

obrzydliwy owad zniknał gdzieś w ką 
cie. Kto potrafi wyobrazić sobie, w ja 
kim stanie nerwowym. znajdowałam się 

wówczas, zrozumie, wstrząsające wra- 
żenie, jakie wywarło na mnie to śmiesz 
ne zajście. Poczułam, że jest to ostrze 
żenie z góry i postanowiłam pójść do 
księdza... ! 

(D. C. N.) 

- Redaktor w. z. Witold Tatarzyfski.


